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EKSTRAKTOJ EL REGULARO

§ 1. — Sub la titolo Esperantista Scienca Asocio estas fondita internacia asocio, kiu celas pro- 
• pagandi la internacian helplingvon Esperanto ĉe la sciencularon & faciligi ĝian uzadon per ĉiuj 

manieroj.
§2. — Povas aniĝi la Asocion ĉiuj personoj, societoj aŭ sciencaj revuoj, kiuj «in enskribos en la 

nomaron de la Asocio kiel aliĝantoj al la Deklaracio akceptita en Ĝenevo la 31an de Aŭgusto 1906. 

(Vidu ĉi sube).
Ilia anigo definitiviĝas, nur post kiam ĝi estas akceptita de la Estraro de la Asocio.
g 3. — La aliĝintaj societoj aŭ revuoj povos esti riprezentataj de siaj prezidantoj aŭ direktoroj aŭ 

de speciale rajtigitaj delegitoj.
§4. — La Asocianoj estas dividataj laŭ 3 kategorioj, nome : honoraj anoj, aktivaj anoj, & 

neaktivaj anoj.
§ 5. — La honoraj anoj estas elektitaj inter la personoj, kiuj faris gravajn servojn por la afero 

de lingvo internacia ‘
g 6. — La atikvaj anoj pagas jaran kotizon da almenaŭ 2 & havas la rajton voĉdoni pri

ĉiuj demandoj. Nur ili estas elekteblaj por la postenoj administraj.
§ 7. — La neaktivaj anoj pagas nenian kotizon. Ili havas la rajton voĉdoni nur pri demandoj, 

kiuj ne koncernas la administradon de la Asocio.
§8. — Ĉiuj aktivaj anoj, kontraŭ la pago de speciale rabatita abono (2 /z>' anstataŭ 2,75 /Z>J, 

povas ricevi la oficialan organon de la Asocio aŭ la revuon, kiu ĝin anstataŭas.
§ 15. — La administra laboro estas komisiita al Internacia Scienca Oficejo, kiu zorgas pri la 

korespondado, plenumigas la laborojn & decidojn de la Asocio & konservas la arĥivojn.
§ 16. — La direktado de tiu Oficejo estas komisiita al la Generala Sekretario, kiu, kun la aprobo 

de la Administra Komitato, povas aldoni al si u iiii aŭ pli ol unu konsilajn komitatojn elektotaj!) inter 
la Asocianoj.

Deklaro.
(voĉdonita dum la dua Universala Kongreso de Esperanto, Ĝenevo, 1906).

• La subskribintoj, scienculoj, sciencistoj aŭ sciencamantoj opiniante, ke la enkonduko de la 
konstanta uzado de la lingvo internacia Esperanto.en la Scienco multege utilus por faciligi la inter- 
rilatojn de scienculoj diversnaciaj & ankaŭ la legadon de la Sciencaj gazetoj,esprirnas la deziron, ke: 

le La scienculoj konstante uzu la lingvon Esperanto dum siaj kongresoj.
2e La gravaj internacie disvastigitaj sciencaj gazetoj akceptu artikolojn redaktitajn en Esperanto & 

plie aldonu, al ĉiu artikolo redaktita en nacia lingvo, resumon en Esperanto montrantan ĝian enhavon.

La subskribintoj promesas helpi, ĉiu laŭ siaj fortoj, al la efektivigo de tiuj deziroj.
Ili permesas al ĉiu ajn publikigi tiun de ili subskribitan decidon. »
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BIBLIOGRAFIO
Pri modela klasifiko de Esperantaj bibliotekoj

(s eti vo kaj fino)

B. Lib r o j pr i f il o l o g io d e a l ia i l in g v o j o l  Es pe r a n t o .

Oni povas trovi, kaj certe oni trovos ankan, preskaŭ en ĉiuj Esper- 
antistaj bibliotekoj, filologiajn librojn, kiuj ne speciale koncernas la Esper- 
antan lingvon, nome librojn pri la konkurantaj lingvoj, kiel Volapuk, Idiom 
neutra!., Langue bleue aŭ aliaj artefaritaj lingvoj.

Precize, en la lastaj tempoj, pro la granda sukceso akirita de Esperanto, 
multaj projektoj aperis por anstataŭi tiun lingvon aŭ almenaŭ por parto- 
preni ĝian klientaron; eslas do utile montri kiujn klasifikajn nombrojn oni 
devas elekti por tiuj libroj.

Pri la libroj, kiuj koncernas la filologiojn de la naciaj lingvoj estas nenia 
ebla ŝanceliĝo. Oni elektos, por liuj filologiaj libroj, la nombrojn 42, 43, 
44, 
eldonitaj tabeloj de la decimala klasifiko.

Pri la filologio de la artefaritaj lingvoj, kiel mi jam diris, oni ne trovas, 
en la eldonitaj labeloj de la 1905® jaro, preparitajn subdividojn, sed oni 
povos facile formi ilin, lau Ia regulo jam montrita, t.e. aldonante al la 
nombro 'i k tiologio, la helpajn nombrojn de la lingvoj montritajn en la 
tabelo 3®.

&c. difinitajn por la lingvoj Angla, Germana, Franca, &c. en la jam

Oni do uzos la sekvantajn nombrojn :
411 Filologio de Volapuk.
412 Filologio de Esperanto.
413 Filologio de la Blua Lingvo Bo l a c k ).
41.389 Filologio dc Ido.
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Eĉ oni povos elekti novajn nombrojn kiel 41.389.1, 41.389.2, &c., per 
aldono de la ciferoj 1,‘2, &c., al 41.389, por la filologio, de la novaj lingvoj 
derivitaj de Ido, se tion oni trovos utila.

Sed por la projektoj de plibonigoj an cede reformoj de la Lingvo Esper- 
anto, ne sanĝontaj la esencon mem de la lingvo, kiel la proponitaj reformoj 
de 1894, an la projekto « Ekcelsioro » de 1905, oni povos klasifiki la verkojn, 
kiuj koncernas ilin, sub la divido-7 de 412, kun aldono de subdividoj per o, 
kiel estas dirite en la volumo jam citita « E.rtraits du Manuel, ete. ».

Oni do skribos, ekzemple :
412—701 « 1894 » por la broŝuro pri la projektoj de reformoj de 1894
Au ankaŭ :
412—70 « 1905 » (Ekcelsioro por la broŝuro pri la projekto de 1905, 

nomata « Ekcelsioro ».
(Lii e k  a ii b a i i.ib k o .i .

La libroj Esperante redaktitaj, kiuj estas nur literaturaj verkoj, estas 
jam multnombraj, kaj ilia kvanto pli & pli kreskas ĉiutage.

La plimulto el ili, almenaŭ ĝis nun, ne estas originalaj verkoj, rekte re- 
daktitaj per Esperanto, sed tradukoj de diversaj verkoj, devene redaktitaj 
per iu nacia lingvo.

Lau la reguloj donitaj de la bibliografia lernolibro de la Universala 
Repertorio (vidu la pagon 34an de la E ranca resuma eldono de tiu verko) oni 
devas klasifiki tiujn librojn sub la nombroj de la nacia literaturo, el kiu ili
devenas, nur aldonante la helpajn nombrojn 
estas tradukoj per Esperanto.

necesajn por precizigi, ke ili

Sed ĉar jam ekzistas ankan multaj verkoj, kiujn iliaj autoroj skribis
rekte per Esperanto kaj kiuj prezentas karakteron tute literaturan, estas 
necese posedi specialan dividon de la klasifikaj tabeloj por la literaturaj
verkoj Esperante redaktitaj.

Oni ricevos la klasifikan nombron de tiu divido, lau la maniero jam
elektita por formi la filologian nombron de Esperanto, aldonante la helpan 
nombron 12 de la lingvo, al la nombro 8, kiu reprezentas la literaturon.

Oni do prenos la nombron 812 por klasifiki la verkojn literaturajn re- 
daktitajn rekte per Esperanto.

Sammaniere, se oni volus klasifiki, en specialaj dividoj, verkojn lite- 
raturajn redaktitajn per alia artefarita lingvo, oni povos, por tiu celo, uzi 
specialajn nombrojn simile formitajn, kiel ekzemple 811 por literaturo de 
Volapuk.

Por la detala klasifiko de ĉiuj literaturaj verkoj ĝenerale, la bibliografia 
lernolibro ankan montras du diversajn manierojn.

Efektive, oni povas ilin klasifiki laŭ 
kolekti, sub similaj nombroj, ĉiujn la

la nomoj de la autoroj mem, por 
verkojn de iu ajn sama aŭtoro aŭ

pli simple, lau la speco de la verkoj mem au de la temoj traktitaj de ili.
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La unua farmaniero taŭgas speciale por la grandaj bibliotekoj, sed por 
la Esperantaj ordinaraj bibliotekoj, kiuj ne estas tre grandaj bibliotekoj, 
mi opinias, ke la dna maniero estas preferinda.

Mi do supozas, ke oni nur nzos ĝin en tiuj bibliotekoj, almenaŭ principe. 
Tamen por la multnombraj verkoj de kelkaj gravaj autoroj, kiel ekzemple 
Dro Za .me n h o i mem. oni povos aldoni, al la klasifikaj nombroj, tiamaniere 
elektitaj, duan serion de nombroj formitaj laŭ la alia maniero, t. e., lan 
la nomoj de la autoroj.

Oni ankoraŭ povos alpreni tiun duan manieron por la klasifiko de la tra- 
dnk-o; faritaj de kelkaj gravaj autoroj el ĉefverkoj de naciaj literaturoj, se 
oni volas kolekti, sub similaj klasifikaj nombroj, ĉiujn la verkojn de tioj 
aŭtoroj, ĉu rekte redaktitajn de ili. ĉu nur tradukitaj.

Mi ne reprenos tie ĉi la detalajn klasifikajn nombrojn de la literaturaj 
verkoj, al kiuj mi aludas kaj kiujn oni trovos en la bibliografia lernolibro, 
jam (dte citita. Mi nur citos kelkajn ekzemplojn de klasifiko de konataj 
verkoj, kiuj sufiĉe montros modelojn de aplikado.

Tamen, por pliklarigi la sencon de tiuj ekzemploj, povos esti utile me- 
morigi la ĉefajn subdividojn uzitajn por la klasifiko de la literaturaj verkoj, 
laŭ la speco de tiuj verkoj, kies uzon oni povos rimarki en tiuj ekzemploj.

l iuj ĉefaj subdividoj estas la sekvantaj :
— 1 Poezio.
— 2 Teatro.
— 3 Romanoj.
— 5 Paroladoj.
— 6 Leteroj.
— 7 Satiroj-llumorajoj.
— <8 Miksaĵoj.

Plie, mi devas ankan memorigi la helpajn nombrojn uzotajn, kiam la 
verkoj klasifikotaj estas tradukoj el iu nacia lingvo, kaj ne rektaj redaktoj 
per Esperanto.

Se oni uzas la klasifikon lan la speco de verkoj, oni devas elekti la helpan 
nombron de fornio 028 , kion oni aldonis al la primitiva tabelo N0 la de A
Generalaj & Formaj subdividoj.

Se kontraŭe oni uzas la klasifikon lau la nomoj de autoroj, oni elektos 
la helpan nombron 031 au 032, elektante unu au alian lau la speco de tra- 
duko : rekta au reciproka.

Sed oni devas atenti, ke tiujn lastajn nombrojn oni povas uzi nur en la 
detala klasifika nombro de ciu autoro jam enmetita inter krampoj.

(Vidu : Extraits du Manuel, p. 3b*).
Aplikante tiujn regulojn, oni povos ekzemple alpreni la sekvantajn kla- 

sifikajn nombrojn, kiuj sufiĉe montras modelojn de klasifiko.
1. — Por diversaj naciaj literaturoj.
34—3 (028 >12 ’ por traduko per Esperanto, de Franca komedio, kiel l.e
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mariage force, de Moliere kaj, por tiu ĉi verko, oni povos ankoraŭ uzi 
pli detalan klasifikan nombron :

84 [Moliere — 7 — Mariage force — 031 X12X
aii malplilonge :

84 (M — 7 — M — 031 X12X)
82—3 028 X12X por traduko, per Esperanto, de Angla dramo, kiel 

Hamlet, de Shakespeare, kaj, por tiu ĉi verko, oni povos ankoraŭ uzi la pli 
detalan klasifikan nombron.

82—3 [Shakespeare — 7 — Hamlet — 031 X12X aii malplilonge :
82-3 (S — 7 II — 031 X12X).

2. — Pri la Esperanta Literaturo.
812—5 por parolado rekte redaktita en Esperanto, kiel la parolado de 

Dr0 Za me n h o f  pri la malfermo de la tria kongreso, kaj se oni volas pli 
detale klasifiki tiun verkon, en la serio de la verkoj de l)ro Zamenhof, oni 
povos skribi :

812 (Za me n h o f  — 7)
kaj por Franca traduko de tiu parolado:

812 Za me n h o f — 7031 X^Xi
Same, se oni volas klasifiki, sub la nombro de la Esperanta literaturo, 

la tradukon de Hamlet, inter la Zamenhofaj verkoj, «•ni skribos:
812 Za me n h o f  — 41 — Sh a k e s pe a r e  — 7 — Hamlet 032 X2X

aŭ malplilonge :
812 (2 — 41 — S — li 032 X2X)

La helpa nombro *2X, kiu sekvas 032, en tiu nombro, inter krampoj, 
montras la Anglan lingvon, el kiu devenas la traduko.

I). Sc ie n c a j A d iv e h s a j v e r k o j .

Pri la libroj Esperante redaktitaj, kiuj ne koncernas Ia Filologion a u la 
Literaturon, oni devas uzi la dividojn de la klasifikaj tabeloj, kiuj koncer- 
nas la temojn trakti tajn en tiuj verkoj, nur aldonante al la taŭgaj nombroj 
la helpan nombron X12X de lingvo, por montri ke la verko estas redaktita 
per Esperanto, kaj ankan antaŭ metante la helpan nombron 028 se la 
verko ne estas rekte redaktita per Esperanto sed estas traduko el alia 
lingvo. Oni ankaŭ antaŭskribos la helpan nombron de tiu lingvo, por mon- 
tri el kiu lingvo devenas la traduko. /Ekzemple, oni povos skribi :

52.978 X12X por verko pri sunhorloĝo rekte redaktita per Esperanto, 
kaj 52.978 X4X (028' XI2X por verko pri sunhorloĝo, originale redaktita 
France kaj tradukita per Esperanto.

Aplikoj al la Scienca Revuo.
Oni intencas, la venontan jaron, apliki ia decimalan klasifikon al la 

registrado de la artikoloj presitaj en la Scienca Revuo, kaj ĉar tiuj artikoloj, 
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preskaŭ ekskluzive, koncernas sciencajn temojn, oni devos imiti tiujn 
lastajn modelojn kaj uzi, porla klasifiko, la tabelojn de la diversaj sciencoj, 
kiujn oni ne povas detale represigi tie ĉi.

Mi nur resumos la ĉelajn dividojn de tiuj tabeloj, kies signifon estas 
utile ĉiam memori, kaj kiujn oni sendube ofte uzos por la registrado de la 
artikoloj de la Scienca Revuo.

A

Translok-

0 Ĝeneralaĵoj. 63 Terkultura Scienco.
01 Bibliografio. 64 Mastruma Scienco.
1 Filozofio. 65 Komerca Scienco —
2 Religio-Teologio. igoj.
3 Sociaj sciencoj. 66 *Hernia industrio.
31 Statistiko. 67 Manufakturoj.
34 Leĝoscienco. 68 Metioj.
37 Instruado. 69 Konstrua Scienco.
4 Filologio. 7 Belartoj.
5 Sciencoj. 71

A
Gardenarto.

51 Matematika Scienco. 72 Ari» itekturo.
52 Astronomio. 73 Skulptarto.
53 Fizika Scienco. 74 Desegnarto.
54 Hernia Scienco. 75 Pentrarto.
55 Geologio. 76 Gravurarto.
56 Paleontologio. 77 Fotografarto.
57 Biologio. 78 Muziko.
58 Botanika Scienco. 79 Sportoj & Ludoj.
59 Zoologio. 8 Literaturo.
6 Sciencaj aplikadoj. 9 Historio & Geografio.
61 Medicina Scienco. 91 Historia geografio.
62 Inĝeniera Scienco. 92 Biografio.

bine kiel ekzemplon, mi donos la serion de la klasifikaj nombroj, kiujn 
oni povas uzi por enskribo, en la bibliografia repertorio, de la artikoloj, 
kiujn entenis ia numero 70a Oktobro 1909) de la Scienca Revuo.

Mi do represigis tie ĉi la titolojn de la ĉefaj artikoloj de tiu numero ens- 
kribante, apud ĉiu el ili, la taŭgan klasifikan nombron, escepte por kelkaj 
malgrandaj artikoloj kunmetitaj sub pli glandaj titoloj, ĉar mi opinias, ke 
ne estos utile ĉiam enskribi detalajn nombrojn de klasifiko por ĉiuj el la 
malgrandaj artikoloj enpresitaj sui) la titoloj : Notoj £ informoj, Kroniko 
aŭ Oficiala Informilo.

Sufiĉos enskribi la taŭgajn nombrojn por tiuj titoloj mem, sed tamen oni 
povos fari esceptojn por montri kelkajn pli gravajn artikolojn. Tion mi 
faris, kiel ekzemplo, en la sekvanta listo, kaj mi ankaŭ enskribis, en la 
komenco, la klasifikaj!) nombrojn elektotajn por la Scienca Asocio kaj por 
la Scienca Revuo mem.
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klasifiko de* la artikoloj de larimi modelon oni do povos uzi por la 
estoniaj numeroj de la Scienca Revuo.

Intemacia Scienca Asocio Esperantista 
lnternacia Scienca Uevao..............

I. S. A. E.).412 (062.3 : 5 
412(05:5 I. S. IL).

Lis t o  d e a r t ik o l o j d e l a  Ok t o b r a  n u me r o d e 1909.
Frank-II. Big e i.o w  : Astrofiziko. Sana Fiziko <V tera meteorologio : 
52 — 376—52 X12X.
Rene d e Sa u s s u iie : Geometrio. La geometrio /'alietaca 513.6 X|2X :
(Konsiderante tiun gravan teorion kiel novan parton <!<• la Moderna Geometrio, iiii 

elektis la nombron 513.6, kiu estis ankoraŭ libera en la labeloj, post la numero 513.5, 
kiu koncernas la serion de la Moderna Geometrio).

Sanie, se oni traktos la saman teinon per . \ nolitiko, kiel jam komencis 
S'° Br ic a r d , oni povos elekti, por tiuj laboroj, la nombron 516.6, kiu eslas 
libera en la labeloj, post la nombro 516.5 de la Moderna analitika gcome- 
trio.

Alcksander Nippa  : Matematiko. Pravigo de hi teoremo de Ferma! : 
512, «2 X12X,
Notoj N informoj........................
lnternacia kongreso de psikologio................15
lnternacia Konferenco pri la elektraj unuoj & 

normoj1 ............ 537.74 063) Xl2X
Kroniko pri Sciencaj Revuoj fi Societoj divers-

landaj...............................................  412 05: 5 047 X12X
[Sub liu litoto, oni ne kutime montros la klasifikaj)! nombrojn de la Revuoj an 

Societoj, kiuj estas pli facile diferencigitaj per siaj propraj nomoj].

Korespondado................................ 412 05 : 5 044' z I2X : .5
Pri la teknikaj vortaroj....................... 412.38 ' 12/
Oficiala Informilo........................ 412 0623 : 5} I. S. A. E.)2:5

412 05 043) X12X
003 X12X

en la antaua presita artikolo 
sube la cefajn k ore k lajojn

Aldona noto. — v.ar kelkaj gravaj preseraroj enigis 
(Januaro 1910, paĝoj 12a kaj sekvantaj), oni montras 
farotajn el la jam publikigita teksto.

Paĝoj t.inioj Anstataŭ

12 18 oni parolas mi parolos
13 30 X0802X X0892X
15 '• ni do mi do
15 10 de libroj de libroj
15 11 esi us estas

la vorton Normo anstataŭ1 Mi proponas uzi 
Etulon.

A/so por traduki la Erancan vorton



Paĝoj Linioj A nsta taii

15 13 4/12 412
15 21 aldonitaj eldonitaj
15 25 (s. f p. E)X4X (s. f. p. E) —
15 Lasta 412—3—3 '»12—3
16 4 Prozia rado Prozodio
16 12 415—5 412—5
16 23 412—5X075X 412—5(075)X4X
16 25 lerni instrui
16 38 tiuj estas kiuj estas
17 10 nun unu
18 20 aldono eldono
18 23 enskribita presita
19 35 038.3) (038.3)

Ga,° II. Se b e r t

Parizo (Franc.).

FILOLOGIO
Fonetika skizo de kvar ĉefaj lingvoj Europaj.

(sekvo kaj fino)
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Anglajn e kaj o kiel verajn 
longiĝon, ekz. a'“ a/,, au kiel veran duonvokalon ra.

rubriko I) povas esti forlasita, se oni volas rigardi la 
diftongojn kaj la Anglan r post vokaloj aŭ kiel simplan
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Ko n s o n a n t o j

A. Kiua grupo li. Simetria *) grupo C. Kunfan- 
dajoj

Buon- 
vokaloj

«Liquida » Nazaj
daŭrantaj 

son. | neson.

momentaj 

soo. | neson.

momenl. daur.

son. | neson.

1. Dulipaj

3. Dentaj

4. Gorgaj

5. A spi rajo

2. Lipodentaj

nepalataj u 111 (w)' M b p
palataj U7 “7 M b, P/

nepalataj V f 
f •ĵpalataj 7

antauaj h

nepalataj r« l'd 1 n Z s d t
palataj r .

J
V n. 

J 7 7 V
malantauaj r A

J
A 
S

mai pa lat aj L w M [».] M M

nepalataj M
«a li g k

palataj • 
J S/ k,

h h

[dz]

K

Mo d e l a j ĉiVOKTOJ POR LA SONOJ EN TIU SIGNADO.

c

c

A. Klaraj vokaloj (longaj kaj mallongaj) 

derataj nur la.

elirantaj en r estas konsi-
kiuj ne okazas sen r).

Lingvo Germ. Kusa Angla Kra nca
e1 sie ILII! ine lit
» e Klee Becb ble
ĉ1’ fate

• e Brtt BtCb bed air, nette
• * .r
;'e ae ’) fa t (there) page, pas

• a Aline, Anna caMa fa s t ane, Anne

y fiĥlKb
fi. sŭss lu. lutte

fi. scii 6 n jeu

fi<M ofine (•ir) oeuvre, neuf
%
a a bui

ao fali

d Sonne oni» not fort, forte

6 Solin beau
» u o bone

u Stuhl CTy.1T fool tout, toute

ltala 

nido

nero

sempre

cara

rosa
sola

puro

personajn, [ | sonojn, kiuj estas enmetitajau
esti forlasataj, ĉar ili ĉu estas tre similaj al

1 Krampoj ( ) signifas sonojn idiomajn 
en Ia tabulon por gia pleneco, sed povas 
aliaj sonoj, ĉu estas esprimataj per siaj elementoj (dz).

2 Grupo nomita tiel de mi pro la multoblaj simetrioj inter dancantaj & momentaj, 
sonantaj & nesonantaj sonoj.
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B. Surdaj vokaloj :

Lingvo Gemi. Kusa Angla Franca Itala

l I• \Virtin KŬMeHb preti y cinque
• V
11 e ” e Rii ek eus turk

y vU li Kuckuck good, fi! fui punia

a stopfen 1 he

9 (a) le^on

p OIIH 2)
X txa.rb

. Nazaj vokaloj :

langvo Gemi. Kusa Angta Franca Itala

%
e n bien

*n an

°ell un

°n Ol)

I). Duonvokaloj. — a) anian vokaloj :

//ingvo Gemi. Kusa Angla Franca

ii 8) water moi
V

n ni t
• — •
J ja H yes pierre

r y (zpaBo)

ltala

ajuto

!>) post vokaloj :

/.ingvo 

au (du) 
6ŭ, 6 “

Gemi.

Bau

Husa

• •
1J BCHKifi

* • * z ej, e 6efi

a ', o' k. 1. p.

6 J (c neli4)

ej (bei4)

aj bai, bei 3Hafi
dj euch 6ofi
«j 6yftHNfi
yj CKOpMH

Angla Franca Itala

l)OW aŭrori
bone

lille

late paye

are, or

oeil •

vei lle sei

by paille mai

boy

mouille

poi

E. Konsonantoj (escepte komunaj al ĉiuj 

la Rusa lingvo).

kvin lingvoj kaj palataj ekzistantaj nur en
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Ekskluzive

Lingvo

r d

Gemi. E usa jingi a

ray

Franca Itala

rj

V» Rad pajvb roi re

1 Elle elle ella

b •
JH g1»

10Cb ali

n u iiii noon nous noi

HHHH agneau bagno

nu Hŭ

“k singe sing

w (Wind 7)

Pa (what 7»

<ŭ •) (nuit rti

‘«a 1 lie

‘a tliick
A
J /Kltpi» vision jour

K A ’l sagte Focnojib

i adi xain> l lorli 101

g hj (nipa Hl
•

s ieli XHTpO (hne 12|

h Hut head

dz p ran zo

c Zahl uaps e! retera zio

g geni Ie giorno
AC (juetsclien HaCTO chea p dolce

/.J 3HTb, s • Cfljĥ.Husaj palataj sonoj : Vj Bh t KŬ, 

Pj  nflTb, <lj jmia, ij Teis, g, nori, ky- Ke.u.a

Klarigoj al la tabelo de modelaj vortoj.
1 En la ĉirkaŭaĵo de Hanovera kaj Brunsvigo la a estas elparolata t ia- 

maniere, pli ekstreme ol en la Franca lingvo.
2) La Rusa o devenas en mezfortaj silabojn, en plej malforlaj, almenaŭ 

en nezorgema parolado. A. Rusaj fonetikistoj uzas por / li, por A b.
3 La vortoj Qnal, Quelle, k. t. p. estas elparolataj parte kvaki, kvele, 

parte (sud-germ. ? kŭai.L kŭele. La sama ŝajnas esti en ltala lingvo 
(guanlo, g tiale).

h Gemi. en kaj ei en kelkaj idiomoj ekzemple Rusland-Germana el- 
paroliĝas btj kaj 'ej, en aliaj oj kaj aj.

La diversaj elparoladoj de la /• estas grandparte individuaj ; en Ger-5
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marinjo kaj Francoj<> la nialnova langa / estas anstataŭata ĉe la plimultaj 
urbanoj per la palatvela au per la duonvokala /„, sed ne sur la kamparo. 
Angle antan vokaloj eslas parolata denta r(/, post vokaloj la apenaŭ aŭd- 
ebla, ne tremanta duonvokalo ra preskaŭ la sama ankan en Berlino, 
k. t. p. ; en la transskribaĵoj tiu ĉi/•„ ordinare estas tule forlasata, — nipro- 
ponas skribi r. — En Kuŝujo kelkaj individuoj ne povas paroli /• kaj ansta- 
taŭas ĝin per surda // = /•,, ; en Parizo antan vokaloj per // tliua por trois .

(>) l.a pli frua /7 en la nordo de Francujo estas anstataŭita per J. en la 
sudo ĝi ekzistas ankoraŭ, kiel ankan en Hispanujo kaj ltalujo.

7 Dum la nord-('.ermana, E ranca, Angla kaj Rusa e eslas formata per 
supraj dentoj kaj malsupra lipo, la sud-Germanoj elparolas sian II kun 
«lu lipoj; ĝi estas do u (= Angla tv, sed sen partopreno de la lango. La 
Anglan literon iv// A. Mei vi l Ie Be l i . ordonas elparoli tiel same, sed sensone ; 
tio ŝajnas la nord-Brita kaj Amerika elparolado ; la sud-Brita havas sonon 
// au ha . Lau nia skribado la s»... priskribita de Be l i. devas esti riprez-

entata kiel dauranta analogiajn de />, do />/,.
•S Povas esti rigardata ankaŭ kiel duonvokalo //, antaŭ /'.
9 Sonanta Zi, uzata en partoj de Germanujo post vokaloj, en Holandojn 

kaj Malgrand-Rusujo ĉiam por g; en Grand-Rusujo ĉefe en vortoj ekleziaj.
10 Nur en Skotlando.
11 En Malgrand-Rusujo; preskaŭ j. sed pli malmola pii konsonanta .
12 Lau A. Melville Be l l .

La dike presitaj literoj en nia son-tabelo montras sonojn, kiuj estas ko- 
munaj al ĉiuj kvar lingvoj kaj ankan al la Ilala. Al tiuj ĉi povus esti aldonataj 
ankan la nepalataj dentaj konsonantoj //, x, //, /, ĉar la diferenco inter tiu 
grupo kaj la malpalataj Rusaj eslas granda nur inter / — /„. Forlasante la 
neakromatajn klarajn vokalojn kaj dispartigante la kunfandaĵojn, ni ricevas 
6-liajn vokalojn kaj 14 konsonantojn, entute 20 literojn. La ceteraj sonoj, 
kiuj inankas en iu el la kvin lingvoj, estas jenaj G = Germana, R = Rusa, 
A = Angla, F = Franca, l — ltala lingvo :

Vokaloj K onsonanloj

GRII 1• [c ĉĵ AF
«AFI d — Al
GRA — •v GII
Gill — r GA
GAF <>e ŭ GF
GAI • < V

1 U II G
HAF — J II
HFI »v A
RA 1„ F
III — 1/ 1

Vokaloj Konsonantoj

ae
— [ĝj
— gA li
— h

<>e Ŭe 1
Ŭe li* 9 •i—R
y » X "V b/ P/ Vj py Vj 'Z.j s/ dy t, g' k/
clfl» <l<> 1‘d ra d/, t/,

9 Cn «l/, <>eM (>Zi w; = u/
— [dzj



l iu ĉi donas la jenan statistikon :
Konsonantoj (kun kunfand.Vokaloj sen kunfand.

G 
R 
A
F 
I

Nombro Apartaj

G
Komunaj kun

R A F 1
17 3 — / 12 10 II
10 3 / — r?/ 6 /
15 2 12 7 — 9 —T
16 5 10 6 9 — 7
11 0 11 ry / 11 7 —

GRAFl

Nombro

24
36
26
20
22

Komunaj kun

vokaloj kaj

G B A F 1
— 20 20 17 17
20 — 19 17 18
20 19 — 16 18
17 17 16 — 15
17 18 18 15 ■ ■ —
nazajsiajperlingvoPlej multe da apartaĵoj havas la Franca

la Busa per siaj palataj konsonantoj; plej malmulte la ltala, kies aparteco 
konsistas precize el la simpleco de gia sonsistemo. Plej multe da komunaj

Modelaj tekstoj.
Ge r ma n e  ’.

6a  vŭndor zondor glajh/on, v ia  ini latii 
zili; der godan^ko zelbst das haus gobaŭt !
o a  cvajtos vŭndor, v ia  deni l»lik diA ŝrift 
den sai farzinhli/t, der das o a i' nur trili !
mlijt vilkŭeAr ŝŬAf das vort, zonst ver os Iio a I : 
es ist des gajsts n6*tvendijos simboAl.

(irjbal.

Ko«rpar lini ŝtima lajt di* ŝrift dam sturnan gedaiigkdn ; 
diiiTij dor jaAihnndorte ŝtroAin IreAgAl ia u  das refcdonde blat.

Ŝilor.
Ru s e  4.

Os ĵ i ĉeĥa. YehXl« vzvoŝĉik Sjenijon s 
rdvnvrpu sjtjepndmu mjestu. Bjeda, nji po 
rA s tverjaj vireta 
jizvoŝĉtka osj, a (Ia djerjevnji (l.Cljeko. Kak nji bjilHsa sjerjdjeĉn.Cj, sto 
nji djeljXl« — n/et, njiĉem iii ujoii/ol; kl„atj tjejoluXja,

k Lu li oj deroguj p® gŭLnmu 
Ijesŭ liodit: a najdjot bjeda, 

ii, tak «dno zX drugim h a  tjebja ji va Iji ca. ZXdynijil„Asj u

u

OSJ,

— njet, iijiĉein ni ujon/ot; kl„atj tjeĵol«Xja, a kak uje ras 
zAg«rjelH.\sj osj, to jizvjesiiB, liutj bros/ tRtjĉas : zaljjot, zasvmpljit zjemjljoj, 
bjdtca «djin, kak ryba 6b ljii 1 2 3 : spravjil„sa kojkak sj vjorstu prEĴeliAl«, 
apjatj toja ! Dai/.

’ En tiuj ĉi tekstoj mi penadis prezenti elparolon naturan, sed zorgeman, kie! ek- 
zemple en publika parolado.

2 Transskribado kiom eble laŭ Bo g o r ĝd ic k i : « Kurs gramaliki ■ . ‘Mia propra elpa- 
rolo estas, sub influo de la lernejo, pli proksima al la « ortografia » skribado.

3 Alie : eb Ijdt.



An g l

Maj ha£ts iii cUa hajluandz, inaj ha£t iz not hi£ ; 
inaj li;p,t s iii <lft.» li;ijl„andz, e ĉejsin^ dftO dij| 
ĉejsuig-dfta tiajlud di£ aend f61«o“ing- tifta ro,,,
niaj liajj s iii tifta liajl„andz ŭa£reva^, aj go“. 
Ea'111'd,, tii tifta linji,,.indz, fa^ŭel,, lu tifta na'tft; 
dfta 1)6'tft|»le‘s av va£l„o', dfta ka„nlri av ŭa^tft 1 ; 
iia£everd aj ilando', ŭa^evar aj ro“v, 
tifta hil„z 6v ib,e hajl«andz for evar aj la„.v.

• V

l‘a'uel„ lu tifta niaŭntinz liaj kaavojĵd ŭidft sno"; 
fa'tiel,, tii tifta straftdftz a£nd griftn va£liz bilKo“; 
ia'tiel,, Iii dfta forasts a£nd ŭajl„d-ha£nrgiiig- uŭdz; 
fa'ŭel„ Iii dfta tordjnts a,nti l„aŭd-paoi*ding fLŭdz* 3 4.

robo't Bii'n s.c f-
l? n ANCE.

piii irdndel*.

S ete sŭ£r la tŭrel 
d 6,.n vjo,. kloŝe brŭ,nift. 
La patit iro,idei 
ete t 6 b 6ftr dŭ£ ni*.
« Kuraftĵ ! tli sa inĉftr, 
Uftvra tii,,n el o va,,, 
ŭftvra la tŭt antjĉftr, 
et ela„s a„n ava» ».
Me l’ir6„del ezit 
edi: « se bje,, prolo,, ; 
in6nii el e tro patit. » 
La meftr lipi repo,, : 
« Ka„ j ina sŭ£i jatĉft 
dŭ£ 6 tla notra lŭa£,

la bii„ djoe ni a porte*, 
patit kiini tua ».
L ini,idei leĵeftr 
Uftvra s6„n el 6 va,,
1 ŭftvra bje,, tŭt antje*r 
e s ela„s a„n ava,,. 
El viii, o sŭ£rpriftz! 
el na kre,, plŭ£ rje,,. 
Tŭt otŭr da 1 egliftz, 
kiini el viii dii,, lije,, ! 
K sa mer ave k el 
do tu sozl kot./,r santc/, 
sa ŝa/iSO/i d irondel 
o djoĉA ki la porte/,.

Ka,J>e/,r.

1 SudAngle ŭd^t.A

3 SudAngle fluan-dz.
La branca surda e estas pli proksima je surda 6$ ol je Germana a kaj eslus eble 

plej guste i ipi <‘Z<*n t ata per p. lamen ĉar la bonega fonetikisto P. Pa s s y pensas 
t • < • • t .sufiĉe preciza, mi sekvas lin pro simpleco.
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mallongaj vokaloj ; 
mallongaj vokaloj (‘stas 
i u ue; la longaj vokaloj 

ekzistas

La cefaj trajtoj en la fonetiko de la kvar lingvoj sajnas al ini esti la jenaj. 
Germana lingvo. Korta diferenco inter longaj kaj 

forla akcento, nedependanta de la longeco. La 
generale pli malfermitaj au surdaj : e deo i iieii an
eslas fermitaj kaj klaraj : eh dehdh ih dch •<h t nur (‘ii fremdvortoj 
fermitaj mallongaj vokaloj (kiel o en koincidi /en r/7/o/j/j). La aspirajo h 
okazas ofte. La konsonantoj de l simetria grupo ĉe la lino de Tvorto ĉiam 
eslas sensonaj. Ij i la sudo kaj mezo de Germanujo konsonantoj de tiu 
grupo nenie havas ian fortan vocsonon, sed au nenian, au malfortan, kaj la 
sensonaj diferencigas de ili per aldono de malforta aspirajo//post la sono.

Husa lingvo. Forta akcento, akcentataj vokaloj iom pli longaj longeco 
nedependanta de akcento ekzistas nur (‘ii 
sonantoj, escepte s kaj j, povas alpreni palatan 
ĉiam havas tiun. Kontraŭe, en la nepagitaj konsonantoj la mezo de l antana 
langparto estas pli mallevata, ol en la aliaj lingvoj precipe en /M 
igas kun tendenco al levado de la 
lipojn, kio esprimigas unue en la formado de //, //, </, due c ii la multeco de 
gorĝaj konsonantoj kaj trie en la m 
dedciteUe lute ne ekzistas sed tiel s

i ; e estas e antaŭ palata.
ĉiam, kiam en la

Finantaj konsonantoj de lsimetria grupo

idiomoj popolaj), (juj kon- 
sonon ; antan e kaj i ili

. liu kun* 
malantaua langparto. ne rondigante la

inko de la lipopalataj vokaloj. La vokaloj 
mn* d kaj ii; i okazas nur en neakcentataj 
, e antan nepagitaj konsonantoj, sekve 

sekvanta silabo estas e au /, ĉ kiam tie staras o 
ĉiam (‘stas sensonaj. La

% •

nur en la kunfandaĵo o'r. Malmultaj gorĝaj 
, sed multaj dentaj kaj lipaj, precipe, dh th // ph>

silaboj 
preskaŭ 
a u u. 
aspirajo h mankas.

Angla /ingvo. .Malklara diferencigo de la vokaloj : transirajoj inter a kaj 
e, o, dc. Diftonga naturo de longaj d kaje, t ransglitanlaj en d//(o" kajr/fe*); 
de iic de mankas, de okazas 
konsonantoj tamen nK kaj lu
Sonantaj konsonantoj konservas sian sonon ĉe l tino de vorto; en tio kaj 
en la ekzisto de g*, ./, lu la lingvo diferencigas de la parenca Germana, kun 
kiu ĝi posedas komune l ii kaj la aspirajon //. La lingvo havas la dubeman 
privilegion de plej granda malakordiĝo dc la skribado kun la sonoj, tiel ke 
la granda Foj nika 1 el pensaĵo d e son skri bado en ĝi estas grandparte perdita.

Franca lingvo. Ekzislas kvar nazaj vokaloj; plue mallongaj kaj longaj 
vokaloj, tiuj ĉi ĉefe en la lasta silabo de Ivortoj; tiu ĉi silabo ordinare 
havas akcenton, sed malfortan, facile alilokigeblan. La vokaloj //o dc kaj oe 
estas oftaj, ile kaj i kiel ankan ue kaj / mankas; u kaj u ĵ okazas nur antan, 
ne post vokaloj ne an). Malmulte da gorĝaj konsonantoj; //, Hj kaj ng 
ne ekzistas ; aspirajo h ordinare ne estas plu audebla. T inantaj konsonantoj 
de I vortoj konservas sonon. Inter la vorloj aperas ofte malaperintaj au 
« eldonaj » ligantaj konsonantoj, precipe la kiuj malaperis en la parolado 
kaj estas retenitaj nur en la skribado.

1 Gr. ^otvrzio;, Lai. p ii (j p  nicius.



malpli gravajn punktojn, 
mankas, kiel ankan en la Pulsa kaj ltala 

e //?:, tiel same la precipe An giaj ae <'ce «<> kaj
J

Tiel ni nun havas supervidon super la sonoj de la ĉefaj Eŭropaj lingvoj. 
El la tabelo de modelaj vortoj ni povas vidi, kiujn sonojn havas la diversaj 
lingvoj, sekve ankaŭ kiuj sonoj estas pli-malpli disvastigitaj en la blanka 
homaro. Por Esperanto, la ĉefaj demandoj estas jam tute difinitaj; restas 
kompari ĝin kun la aliaj lingvoj kaj fiksi kelkajn

En la internacia lingvo tuti* 
lingvoj, la lipo-palataj vokaloj o 
la Rusa //. La surdaj vokaloj ankan mankas tute, escepte eble / /7 f/,//;; tiel 
same la nazaj. De la duonvokaloj u estas uzata nur post, ne antan vokaloj, 
do ne kiel Prance & Angle. El la konsonantoj mankas la granda palata 
grupo, el kiu nur /y nj & Uj renkontriĝas en Okcidenta Europo, la ceteraj 
nur en la Rusa lingvo.

Mankas ankaŭ dulipaj iv kaj 07, likvidaj /w, /ig, Anglaj dh t/,. Aliaflanke 
Esperanto havas kelkajn sonojn, kiuj mankas en tri el la kvin lingvoj : 
tiel la aspirajo //, kiu mankas al la Rusa, Pranca kaj ltala lingvoj, la gorĝa 
//, kiu mankas al la Pranca, ltala kaj la Angla escepte Skota) lingvoj, fine 
la kunmetitaj, kiu mankas al la Germana, Rusa kaj Pranca lingvoj. Inter 
tiuj ĉi sonoj la// estas la plej malfacila; estas dezirinde ke ĝi malaperu ella 
malmultaj Esperantaj vortoj, kiel Hernio, Horo, en kiuj ĝi ekzistas, despli, 
ĉar en neniu el niaj lingvoj ĝi povas esti parolata antan Z, kaj en komenco 
de la vortoj ĝi eĉ antaŭ a, o, u, estas konata nur en la Rusa. Inter la sonoj 
mankantaj en Esperanto, jenaj ekzistas en tri el la kvin lingvoj, do havas 
la plimultecon por si : //j, ///, kondiĉe ankan oc, ly.

Pri la diftongoj la tabelo de modelaj vortoj diferencigas tiujn, en kiuj la 
duonvokalo — ./, u au ue — staras antan la vokalo, de la aliaj, en kiuj ĝi 
sekvas la vokalon. En Esperanto, nur j povas alpreni ambaŭ lokojn; ŭ 
ĉiam staras post vokalo ; ue ne ekzistas. La j antaŭ vokalo ni renkontas en 
ĉiuj tie ĉi traktataj lingvoj kun ĉiuj vokaloj ; post vokalo ĝi estas pli elek- 
tema : oj mankas al la Pranca, uj al la Germana kaj Angia lingvoj. La dif- 
longo au mankas al la Rusa kaj Pranca; diftongo parolata eu ekzistas en 
neniu el la kvin vivaj lingvoj ; skribita eu estas elparolata Germane oj au 

l'rance* dc, A ngle juh- Simila sono tamen ekzislas en Hamburga popola 
lingvo por skribita 6 preskaŭ eou .

Restas nedifinitaj precipe la duoblaj formoj de la vokaloj e, o, Z, u. Pri 
tiuj ekzistas brosureto de E. Ce f e ĉ : « pri la elparolado de la vokaloj en 
Esperanto». En tiu broŝuro la konata autoro komence propagandas siajn 
proponojn kiel « la sola logike pravigebla kaj praktikebla elparolado ». sed 
line pag. 19) limigas ilin forte en aldono. Lia propono eslas ĝeneraligi la 
Germanan kutimon paroli en ne fermitaj silaboj e/i, 04, /a , ŭh kaj en ferm- 
itaj, t. e. finigantaj en konsonanton, silaboj e, o, 7, /7. Sed li eraras, pen- 
sante ke tiu parolado estas regula ankan por la Rusa, ltala k. c. lingvoj. Li 
mem citas ekzemple la Italan vorton rosa kiel roza; komp. ankaŭ : buono, 
/vo, ((anodo k. t. p.); en la Rusa lingvo nur tiu o ekzislas. Li diras (paĝo
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devas esti (levigata per rigida regulo, kiel oni faras

elparolu la vokalojn kvazan ili starus solaj ; cii ili 
mezo aŭ fino de la vorto, ĉiam elparolu ilin tute

15a) » la sendiferenca elparolo de z, // kaj e, o ĉiam egale kiel z // kaj r o 
sonus afektega almenaŭ al 75 °/0 da Eŭroplingvanoj. » Sed fakte la Pranca 
kaj Kusa lingvoj ne posedas z /z, la Rusa kaj Hispana ankoraŭ ne d, kaj la 
dezirata diferencigo en ili ne estas farata. En postparolo Cefeĉ, fakte, ri- 
markis pri sia propono : « Tiu ĉi diro, mi nun opinias, estas erara kaj ne 
rajtigita, ĉar oni ne povas devigi brancojn akiri la kutimon nuancigi la 
vokalojn i kaj zz, se ili ne povas ĝin fari. La elparolado de la vokaloj ĉiam 
egala devas esti pravigebla, l ion jam postulas la neceseco de facila elleni- Aebleco. (li tamen ne
nun ».

Per la lastaj vortoj Cefeĉ protestas prave kontraŭ la Anglaj lernolibroj, A 
instruantaj : « Ĉiam 
staras en la komenco, 
egalaj ». A

Sekve de malgranda enketo kiun Cefeĉ faris pri tiu ĉi demando, la plej 
interesa respondo kompreneble estas tiu de I) ° Za me n h o f  mem. La majs- 
tro skribis :

« Eleganta parolanto ne devas elparoli la vokalojn ĉiam egale, sed li 
devas ilin nuancigi lau la postuloj de bonsoneco; sed en kia maniero ilin 
nuancigi — tion ĉi la plej bone diktos al li lia propra sento kaj ofta aus- 
kultado de bonaj parolantoj; sed liu ĉi demando devas interesi nur tiun, 
kiu volas paroli elegante, sed ne tiun, kiu volas paroli regule».A

Alia vorto de Dr0 Zamenhof, kiun S’° Cefeĉ citas, estas dirita en Bou- 
logne : « la regulo estas : elparoli nek tro fermite, nek tro malfermite, ĉiam 
meze ». Cefeĉ opinias, ke vokalsonoj, kiuj staras meze inter r kaj e, an 6 kaj 
b, ne ekzistas ; tio ne estas korekta, tiaj sonoj eslas tule eblaj, kvankam en 
la ĉelaj Europaj lingvoj ili ne estas kutimaj en akcentataj silaboj, kaj 
verŝajne ne estos facile ĝeneraligi ilin en Esperanto.

Por certigi la facilan kompreneblecon de la parolata lingvo certe estas 
konvene starigi kelkajn regulojn internaciajn, precipe por evitigi la star- 
igon de malsamaj reguloj en la naciaj lernolibroj. I iuj reguloj unue devas 
esti kiel eble plej neutralaj kaj dispartigi la neeviteblajn malfacilaĵojn 
preskaŭ egale ; due ili devas kiel eble plej multe certigi la kompreneblecon 
kaj belsonecon de la lingvo internacia. I ro detalaj ordonoj eslas evitindaj, 
ĉar ili sennecese malfaciligas la ellernadon de la lingvo. Se oni nur parolas 
zorgeme kaj gramatike guste, ioma fremda sonkoloro ankan cii nia gepa- 
tra lingvo multe malpli malhelpas la komprenadon, ol senzorga elpar- 
olado kaj malbona kutimo de multaj samnacianoj. Ni devas do starigi la 
regulojn singardeme kaj nur laŭ la grado kiu ŝajnas al ni necesa por eviti 
firman starigon de malinternaciaj reguloj por Esperanta elparolo de e,o,t. u.

L lli (‘stu elparolataj ĉiam pure, neniam diftonge; t. e. la sono ne devas 
finigi alie, ol ĝi komenciĝis; glitado en vokaloj, esprimitaj per simplaj li- 
teroj, ne estu permesata.

u
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2. La vokaloj e kajo estu elparolataj malfermite, e, 6, en fermitaj silaboj, 
kaj fermite, e, o, en malfermitaj silaboj. Sed ĉar kelkaj grandaj popoloj — 
Busoj, Hispanoj — ne posedas 6, estas dezirinde ke en la internacia lingvo 
ankaŭ aliaj nacianoj (dparolo ĝin same en malfermitaj silaboj ne tiele 
fermita, ol la Germana oh'.

3. La vokaloj /’ kaj u estu elparolataj en malfermitaj silaboj klare ferm- 
itaj, kiel Germ. ih kaj uh; en fermitaj silaboj ili povas esti elparolataj iom 
pli malfermitaj, sed neniam tiel surdaj, kiel nord-Germane 'Fisch, Iluiid, 
au Angle pin, fuli, sed kiel la Germana neakcentata i u en fremdvortoj : 
civil, Rusine.

La unua punkto malpermesas precipe la Anglajn sonojn d“, ic por 
Esperanto. La sama emo al glitado de vokaloj sin montras en multaj Ger- 
manaj dialektaj formoj (ekz. sud Germ. Puabn, scheari) kaj en la ltala 
lingvo (buono).

Pri la dua kaj tria punkto ni devas memorigi, ke oni nomas fermitaj la 
silabojn finigantajn per konsonantoj, malfermitaj tiujn finigantajn per 
vokaloj. Kompreneble, lio dependas ofte de Ldivido de la silaboj, kiu pos- 
lulas ankaŭ certajn regulojn. Sed la naciaj diferencoj en tio ne estas sufiĉe 
gravaj por nin okupi tie ĉi.

La i kaj u en fermitaj silaboj certe eslas strangaj por la (nord-)Germana 
lingvo, sed / kaj ii estas, almenaŭ en akcentataj silaboj, ankoraŭ pli strangaj 
por Rusoj kaj F*ranĉoj; en neakcentataj silaboj la Rusoj bavas la y. Cetere 
la i kaj u en fermitaj silaboj ne estu elparolataj longaj, ih kaj ///,, kiel en 
pure Germanaj vorloj, sed mezlongaj, kiel en fremdvortoj de la Germana 
lingvo, do ne kiel en Germ. ilin, Pier, Muhme, Tugend, sed kiel bone edu- 
kitaj Germanoj elparolas frivol, Rival, Lugano.

Koncerne la uzadon de la proponita sonskribado por Esperanto mi 
pensas, ke ĝi povas servi por la signado de 1 elparolado de nomoj propraj. 
La kutimo en tiu ĉi rilato ŝanceliĝas. Mi opinias, dum ĉiu aŭtoro povas 
alpremi ian noni de plume, ni ne devas skribi lian nornon alie, ol li mem. 
se li uzas latinan alfabeton, sed ni povas aldoni la elparoladon, l iel same 
ni por klareco devas lasi la nomojn geografiajn laŭeble en ilia nacia skrib- 
maniero kaj nur por la ofte uzataj nomoj, kiuj jam licevis diversajn Ibrm- 
ojn ĉe diversaj popoloj, ni havas la rajton elpensi specialan internacian 
nomon, kiel I7e/io, Parizo. En ĉiuj aliaj okazoj eslas konsilinde doni tiel 
ofte, kiel (lezireble, post la nacia skribado en krampoj ia sonon, ekzemple 
1 tze hoe iceho/J. Kiel ki/,1 , lfuxteliude bŭkstahŭ/jda , G’//.s7/c h v (giit.st ro/,;, 
Neu Strelitz noj-stre/,lic , Coeslin ko^zli/,m, Mŭnchen (mŭenlij0n ; sam- 
maniere pri Germanaj personaj nomoj, ekzemple Roppen (Kdt.pon ,Schultze 
(silica Millier mueL)r , au Rusaj, kies skribmaniero en latinaj literoj ofte

A •

1 La Germanoj elparolu do la o ĝenerale pli lau sia mallonga, ol lau sia longa o, 

kvankam ĝia longeco devus esti normala.
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plej konata 
Germanujo, 
skribas, al- 
vvjejkfif. l'a

ŝanceliĝas inter Germana, Franca kaj kelkafoje /Kugla. La 
kliinatologiisto Busa skribis sian nomon unue. studante en 
llo/eZ/ro/^ poste, vojaĝanto en l sono : l l kaj nun li
proksimigante al la Busa skribado, l Voeitunv ; la nomo sonas
fama Busa kemiisto, kiu skribas sian nomon iMendelee^', elparolas nijen- 
dje/jejff; la poeto Tolstoj tvlustbj.

Kompreneble estus dezirinde ke al ciuj naciaj vortoj, citataj en Esper- 
anta teksto, estu aldonota ilia sono, kiel eble plej en la lie proponita 
skribado.

Prof. I)ro \\ . Ko ppe n , 
/Li m hurtf / (terma n).

PSIHOLOGIO
A

La psihomonismo.

— La psikomonismo eslas

uzis por la klarigo & la priskribo de ia detala fenomeno. 
......... .j ĉiu

ne nur la ĝeneralan,H
ago eslas per ĝi influata, tiel 

sed ankan la specialan, de- 
gi devas esli vera rie & ria iii . Esperante ke la 
ebligos science unueran ii kontentigan koni- 

sekvigi

La sentoj Kiel elementoj de la mondbildo. 
primondideo rigardante la sentojn ii sensojn kiel donitan materialon de 
nia tuta scio. I ia ideo ne eslas nova, ĝi (‘stas bazo de muliaj filozofiaj sis- 
temoj, sed ĝis nun la scienco ii precipe la naturscienco ĝin ne alprenis an 
almenaŭ ĝin ne 
Kiel religio estas vera religio nur kiam 
scienca filozofio influas 
talan scion ; se ĝi estas vera, 
psiliomonisma filozofio fakte 
prenon de I mondo, mi pruvos tie ĉi esprimi la ĝeneralan ideon por 
tiam kelkajn aplikojn je natursciencaj problemoj.

En la plimultaj natursciencaj & psikologiaj libroj paroligas pri t. n. 
sentoj, kiiij farigas. « estas kauzitaj », per difinitaj « incitoj » de la eksler- 
ajo, en niaj sentorganoj. Samtempe la plimultaj scienculoj inici konsentas 
ke nur la sentoj eslas la bazo de nia tuta scio. La sentorganoj eĉ nomigas 
« pordoj al la eksterajo », per kiuj ni akceptas nian scion pri ĝi.

Sed analizo de tio kion ni komprenas per la vorto « eksterajo » rezultigas, 
ke tio ekzistas nur idee. La koncepto eksterajo (‘stas ideo kiel aliaj kon- 
ceptoj ankan estas ideoj. Liuj ideoj eslas rikordajoj de perceptoj, nekonscie 
fal itaj kunigoj de sentoj, kiuj el diverspecaj perceptoj nienior • retenigis. 
La ideo lau kvalito ii ordigo de giaj elementoj transformigas & line fariĝas 
definitiva kompreno. Natursciencaj an ĝenerale sciencaj konceptoj estas 
ideoj ne principe sed grade malsamaj de aliaj.

Do primondideo rigardante la movojn de nevideblaj atomoj kiel « kauzo n 
de niaj intensaj ie diverskvalitaj sentoj, ne povas konvinki kiu rekonas ke
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Ankaŭ la generalaj komprenoj «korpa» & 
ja estas psi liaj, ankan ili estas abstraktaĵoj de perceptoj, do 

ne « ma-

la ideo de atomo estas abstraktaĵo, t. e. paligita, transformita & simpligita 
rikordaĵo de sentaj perceptoj.

La psiliomonismo estas la lasla konsekvenco de primondideo komen- 
cante dubi pri la ekzisto de la « ajo absoluta » G. Ding an sidi . Por la 
psiliomonismo la psilioproblemo, en la senco klarigi la psiliajn fenomen- 
ojn el la materia procedo, ne ekzistas au almenaŭ ordigas en unu serio kun 
laŭvolaj asociaj problemoj. Ankan la generalaj komprenoj «korpa» 
« materia » 
kunmetaĵoj (kunigoj) de samaj au similaj elementoj kiel iaj aliaj 
teriaj » ideoj. Por la psiliomonismo la mondo estas, lau esprimo de Ernst 
Ma k ii : « umi kunligita amaso de sentoj, nur en la « mi » G. deni lch pli-%
forte kunligita ». (Zio kion ni scias, (‘stas vidoj, Ilaroj, audoj, tusoj, vann- 
sentoj, dolorsentoj & diversaj aliaj, ne ankoraŭ ekzakte analizitaj sentoj &

A

sensoj. Ciuj ideoj & komprenoj estas kunigoj» de tiaj sentoj, nur malpli 
intensaj ol tiaj sentkuniĝoj, kiujn ni nomas «perceptoj» G. 11 ahrneh- 
m ung].

Ekzemple la sentoj « ruga & verda » estas liaj elementoj : ili trovigas 
kiel partoj kunmetantoj de la plej diversaj perceptoj & ideoj.

La percepto de difinita birdo ekz. Piko verda (Picus viridis), rekone- 
bligas, inter aliaj, per la du sentoj ruga & verda.

Kiam ni reproduktas pikon memore, en la imagita piko la elementoj 
kunmetintaj la percepton grandparte mankas au konsidereble estas pal- 
igitaj. La ideo « piko », t. c. la rikordaĵo, enhavas nur kelkajn, la esencajn 
elementojn cl liuj kunmetintaj la percepton. Sed malgran liaj sangoj, la 
ideo estas & restas sentkuniĝo, kunigo de la samaj elementoj, kiel la per- 
cepto.

Kiam ni desegnas pikon memore, ni eble nur desegnas la kolorajn 
« ruga » & « verda » en difinita ordo. l iuj ĉi (dementoj fakte kunmetas 
nian (certe ne science kompletan koncepton. (G. liegriff') piko, kune kun 
aliaj kies intenso estas tiel malgranda, ke ni ne konsideras ilin en la des- 
egno.

l iu ĉi rilato ekzistas inter ĉiuj perceptoj & ideoj. Ideoj, konceptoj estas- 
rikordaĵoj principe similaj al la perceptoj. Komprenoj eslas perceptoj mal- 
inlensaj & malriĉaj je diversspecaj elementoj, perceptoj eslas komprenoj 
komplikegaj & intensegaj koncerne la elementojn, l io aperigas klare la 
unuecon en la strukturo de Lpsiko.

Montrado de la psikaj elementoj.
La psikaj elementoj psikaj unuaĵoj povas grandparte <*sli montrilaj eks- 

perimmite en psikologia leciono. Montrigas ekzemple ia sono per bato de 
sonforko de difinita sonalteco, koloro ruga per ekbruligo de bengala alum* 
eto, senso de gajo per rakonto de ia spritaĵo, senso de teruro per kemia 
eksplodo, &c. Simile povas montrigi trediversaj sent-& senskvalitoj kaj lia
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metodo ebligus la psikologian instruadon de eĉ en la popolaj lernejoj. 
Parte ankan la eksperimenta montro pro tro granda intenso de la efektiv- 
igita senso (‘stus nefarebla (ekz. fortaj teruroj. Ac. kaj malhelpus daurigi 
la pensilon, la trairon al aliaj sentelementoj. Parle la montro eslas teknike 
malhelpata, ekz. montro de gustaj au tusaj sentoj kiuj ne kiel la sonoj 
estas traportita samtempe al pluraj personoj, sed kiuj devas efecliviĝi ĉe 
ĉiu persono aparte.

Leciono do precipe uzas lingvon kiu aludas sentojn al la auskultantoj 
konitajn A: lingve asociigitajn, konsciigante ilin nur idee kaj ne en plejebla 
intenso. Rekomendiĝas pro teknikaj motivoj plejeble malmultigi la mon- 
(radon en lecionoj volante klarigi komprenojn, do kiam oni ne volas akirigi 
novan sperton, sed klarigi, ordigi la sperton, asociigi niajn rikordajojn al 
la lingvo ĝenerale uzata.

A •

La organisma strukturo evoluo kiel vida ideaĵo.
En la natursciencaj ideoj la vidaj sentoj havas tiel gravan rolon, ke 

mondbildon de la naturscienco oni eĉ povas nomi vidan mondbildon.
Certe ekzislas ankan natursciencistoj ĉe kiuj audaj ideoj, ekz. la termi- 

nologio, gravitas en la konscienco— iliaj natursciencaj ideoj eslas rikord- 
ajoj de vortoj & vortkunmelajoj — sed la plimulto metas la intereson en la 
kompreno kiu devas (‘sti ĉe la vorto, & tiu ci nelingva kompreno estas 
kvazaŭ ĉiam vida ideajn, kunmetaĵo de vidaj sentoj, kiel montriĝis ĉe la 
ekzemplo « piko ».

La vidaj sentoj en la sekvanta priskribo pro lio per vola abstraktado 
metigos en la mezon de linlereso.

La ideo de ia besto au homo eslas unue la rikordajo de ĝia ekstera 
(supraja) vido (vido = vida percepto).

Sed pririgardante eĉ malekzakte la animalaron, troviĝas animaloj ĉe kiuj 
oni vidas senpere la internaĵon. Rotifero, dafnio, eĉ iaj malgrandaj tisoj, 
montras percepte la internajn organojn, au almenaŭ la supraĵon de la in- 
ternaj organoj, kaj tio nun enhavas la samajn elementojn, kiujn enhavas la 
ekstera vido, t.e. la supraja ideo de aliaj animaloj .‘difinitajn kolorojn, &c.

Sed la naturscienca
Ni dismetas la animalon 
rektante nian intereson al ĉiam aliaj profundaj, antaue kovrilaj partoj de 
la objekto. La kompleta ideo de la organismo rezultas liam el la sukcesiva 
rikordo de iom multaj diversaj perceptoj, ekz. perceptoj makroskopaj :

Ekstera formo de koloro (suprajo), hanto, &c. Subhaŭta muskulajo, sti- 
prajo & lokiĝo de la interorganoj, stomako, intesto, &c. Subintesta sangiija 
& nerva sistemo, osta sistemo, enhavo de la organoj, &c.

Ni povas daurigi la esploron ĝis mikroskopa vido de ciu celo A de ĝia 
plej intima strukturo. Ankan liaj vidaj rikordaĵoj kompletigas nian tutan 
ideon.

kompreno de ia animalo ne (‘stas nur supraja ideo. 
anatomie, malmetas unu haŭton post la alia, di- 

ĉiam aliaj profundaj
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(Je multaj precipe « malaltaj » animaloj, kiel ni snpre diris, « ofte jam ĉe 
viva objekto ĉiuj tiuj ĉi kunmetantoj belete A. facile vidigas, ĉe aliaj estas 
necese la priparolita analiza sinteza metodo.

Do ĉe multaj malaltaj, travideblaj organismoj jam la percepto ebligas 
iomete kompletan komprenon. La sukcesiva perkurado de la laŭprofunde 
dislokigalaj perceptoj efektiviĝas mikroskope jam per sanganta lauiĝo de 
la optika aparato, okule per vida akomodado. La akirado de la apartaj ideoj 
kaj ilia kuniĝo fariĝas kvazan senpere & samtempe.

l ian sukcesivan ŝanĝon de apartaj dislokigataj sub-perceptaj montras 
ĉiu percepto; do percepto ĉiam estas kunmetaĵo de pluraj perceptoj kiel ia 
kunmetita ideajo.ACe la pli altaj & komplikaj organismoj, ekz. ĉe la homo, la amplekso & 
intenso de la ekstera vido estas rilate grandega, tiel ke nur intima & daura 
trastudado de la korpe internaĵo ebligas alproksime egalan super-rigardon 
de la korpa strukturo, t. e. vidan ideon, vidan komprenon.

Tiam ni povas memore rapide trakuri la rikordaĵojn de la diversaj per- 
ceploj, kiujn ni gajnis ĉe la studado, ni povas imagi la homan korpon tra- 
videblan, kunligante al la vidaj ideoj de la organoj kaj de iliaj strukturoj 
ankan la ideon de iliaj lokaj rilatoj. Tiel ni kunigas tiujn ĉi aparte akirit- 
ajn ideojn en unu vida ideo: nia naturscienca homkorpa kompreno.

Priskribite ni povas imagi (ideigi) ĉiun animalon, ĉiun plenkreskan, sed 
ankan ĉiun junan stadion. La ideo de ontogenio fariĝas trairante, el la vidaA
ideo de la embrio al tiu de la plenkreska formo. Generale ini preferas 
imagi difinitajn apartajn organojn kaj ni ŝanĝas idee iliajn konturojn (ĉir- 
kauliniojn) ; intensiĝigas au paliĝigas iliajn konturojn, kc., kaj nia ideo de 
onlogenia evoluo eslas despli perfekta, ju pli kontinua, t. e. seninterrompa 
estas la onlogenia serco, ju pli sensenseble ni trairas idee el unu sento al 
najbara simila sento ekz. koloro. Kaj, daŭriganto tiom super pluraj gener- 
adaj periodoj, kunligante la vidan ideon de embrio au ovoĉelo luj al la 
ideo de ĝin naskiganta plenkreska formo, ni havas vidan ideon de eĉ long- 
tempa serio, t. e. vidan ideon de evoluo filogenia.

Spaco, lempo, movo en psika mondbildo.
La rilatoj de la konsektaj aĵoj de la naturo estas, kiel ni kutime diras, la 

rilatoj de spaco & de lempo, I. e. ĉiu aĵo ŝanĝas kiuloke en spaco & lau- 
loke en lempo. Sed jam la ebleco paroli pri tempaj « lokiĝoj » montras al 
mi la fakton : Por la psikologio spacaj <j* tempaj rilatoj estas samaj.

Linii senlo asociiĝas al la alia, ĝi ŝanĝas lau intenso, pliigante aŭ mal- 
pliiĝante, kaj tiel alsimiliĝas al najbara sento. Loka apudeco & tempa suk- 
cesiveco eslas psikologie samaj. Oni povus diri ke la psikaj rilatoj estas ne 
tempaj, ne lokaj. Se ni tamen kutime diferencigas lokajn & tempajn rilat- 
ojn, tiu ĉi diferenco estas kauzita pli per la kvalita diverseco de la rilat- 
antaj ideoj ol per la diverseco de la rilato. Sed ankan la kvalita diverseco
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rilatoj, estas

de la rilato. Sed ankan la kvalita diverseco de la spacaj & tempaj ideajoj 
ne 
metigas el la samaj elementoj kiel la ideo de serio de estingitaj animaloj, 
eĉ en historia seriado. Simile la « movo » de la korpoj kiu farigas en spaco 
& kiu « bezonas tempon », psikologie reduktigas al la sangoj de psike aso- 
ciigitaj sentoj lau ilia rilata intenso.

I ial oni povus pridubi ĉu la disigo de «tempo» & «spaco», generale 
uzata en la scienca priskribo de la naturo lakte ebligas celeman A hanmi- 
nian sistemon de niaj ideajoj. ĉu ne estus preferinde, koncerne la generalaj 
natursciencaj problemoj, forlasi tute tiun ĉi diferencigon & rigardi la na- 
turproblemojn lau psikologia vidpunkto. Fakte ni povas formi komprenon 
de « rilato » kiu ampleksas « spacajn » & « tempajn » rilatojn.

La apartaj sentoj en ia, ekz. vida ideaĵo, ne ĉiuj havas saman intenson. 
Ni havas punktojn de granda & punktojn de malgranda intenso. La punktaj 
de pli granda intenso nomigas proksimaj, la punktoj de malgranda intenso 
malproksimaj, l io nun, kion ni nomis « lokaj au spacaj » 
esprimo por d i (i nebla senso, kiu signifas la intensdi fere neon de asociigitaj, 
t. e. en la sama ideo an kompreno kunigitaj sentoj.

.lu pli granda la intensdilerenco inter du kunigitaj sentaj, des pli granda 
estasla loka «distanco» inter ili aii i 
ili , des pli multe ekzistas psika bezono 
psika energio) intermeti inter ili aliajn egaligajn sentojn, des pli granda 

ankan estas la « tempo » kiun oni por lia intermetado bezonus. Do ni sub- 
tenas la tezon :

Spara <V tempa distanco rstas esprimoj signifante la inlcnsdiferrncon dr 
rilatantaj sentoj.

Sent-punktoj. kiuj havis grandan intenson, do kunigis idee kiel 
ŝimaĵo », perdas ilian intenson, 
grandan, l io farigas tiel ke inter la du punktoj de 
aperas serio de novaj punktoj kies intenso estas meza 
ence donitaj 
granda estis 
donitaj.

La 
de la

estas absoluta. La ideo de serio de animaloj nuntempe vivantaj kun-

malĝoja senso

prok- 
punktoj de malgranda intenso akiras 

i nteiisomalsimila
rilate al la du koni- 

nombro estas des pli granda, ju jdi 
int c ii sdi fere n eo inter la seni puo kioj komence
kaj kiessentpunktoj, 

komence la

de la unua.intenso
alia pligrandigas. La dua punkto atingas

komence pli intensa punkto malgrandigas, tiu 
saman intenson kiel la 

unua kaj line gi eslas pli intensa ol gi ; la intcrsenco u iiii ankan paligas & 
« forgesigas », kaj la dua sentpunkto, kune kun multaj aliaj 
toj » kunigas idee kiel nova & nuna proksimajn 
antaŭe proksima, nomigas « space distanca ».

Analizo montros al ni, ke ankan tempa, proksimeco estasA 
izita per relativa intenso de la rilatanta ideajn, («enerale 
tempaj tiujn ideojn, kiuj, en la tempa serio, t. e. la 
evoluo de unu formo el la alia, estas pli najbaraj

• A

», dume la

nur karakter- 
ni nomas posl- 

serio ile la historia 
al la plej intensaj
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ideoj, t. e. la perceptaj de la nuneco, Tamen estus imageble ke la intenso 
de aliaj ol la nunaj formoj eslus pli granda & certe ni povas diri ke ankan 
la postnunaj formoj havas malgrandan intenson en nia ideo. Sed tiu ĉi 
fakto okazas ĉar la intereso pezas ne sur la linoj, sed enmeze de la t. n. 
lernpa serio. Nur la intensdiferenco de la diversaj ideajoj kunmetante tiun ĉi 
generalan ideon kaj la favorita intenseco de unu. meza, idearo, nomita 
nuneco ebligas diferencigi postnunajn & antenunajn ajojn, — simila di- 
lercncigo kiel dekstraj maldekstraj ajoj rilate al loka ideo meze plej 
intensa. Kaj, kiel «‘galeco de la du korpaj partoj, ekz. ĉe l homa korpo, 
neebligus diferencigon de dekstre & maldekstre, tiel egaleco eĉ simileco 
de diversaj ideajoj de la tempa serio ebligus revolviĝon de la « lempo, t.e. 
por ni estus same, pririgardi ideo unue la komencajn & poste la « linajn » 
ideajojn, au, kontraue, aliavorte : ĉu ni « komencas »je la unu au je la alia 
« lino ». .lam fizikistoj diris ke por la pura pendolo ne ekzislas tempo — 
lau nia psikologia analizo, lion ni ripetas, lernpa distanco estas kiel spaca 
<1 ist anco nur esprimo por ini en sdi fere* licoj inter du au pluraj ideajoj, tempa 
sekvo — serio de kontinue asociigitaj ideajoj precipe de la organaj & ne- 
organaj korpajoj, venonteco & pasinteco = nomoj por la du partoj de tiu 
ĉi serio rilatante* al ties meza plej intensa idearo, tempa dauro = la nom- 
bro de* la ideoj cle tiu ĉi serio inter du komene- & linideoj.

l iai, ĉar nia analizo montris, ke la kutima esprimo tempo signifas tre 
diversajn ideojn, priskribante* psikan au nur vidan mondbildon ni p refe r- 
eble la esprimon « lempo » tute preterlasos (forlasos).

Ni priskribis la psikan fenomenon de sangaj intensoj intermetante inter 
du senlpunkloj de ia psika distanco aliajn sentpunktojn meze* intensajn. 
l iiin ĉi psikanfaklon ni povas lau diversaj vidpunktoj diverse esprimi. Ni 
povas diri k<* « la intereso trakuras diversajn vidajn ekz. vidajn ideojn au 
partojn de u iiii vida ideajo ». au ke « la intereso t raki ras Ia dislokigalajn 
partojn de ia konkreta vidajo ». La transformado de la organoj en difinita 
semsei, kiun ni konstatas ĉe la organismoj, farigas psikologie tiel ke, tra- 
kurante la apartajn korpidcajojn periode reinteresigas la samaj subideajoj, 
ekz. la ideoj de ia difinita organo, sed ĉiam iomete sangita, sango kiu 
similas al la sangoj de ĉiuj rikordajoj asociigante al aliaj ideajoj kiu estas 
<*n la konscienco. « Ni vidas ke la organo sangas », t. e. la ideo de la organo 
periode rekonsciiĝita aperas sangita lau la sangita generala psika enhavo, 
l iel la influo de la ĉeekzistantaj aliaj ideoj sur la reproduktita ideo povas 
esli rigardata kiel psika analogie al eksteraj influoj al kiuj ia organismo 
devas laŭigi, l iu ĉi sango nun povas esti pliriciĝo, t. e. asociigado al novaj 
ideoj — (kresko \ diferencigo de la organo) pliigante la intereso, au mal- 
ricigo t.e. forgesado de partoj de la ideo (malkresko & plisimpligo de la 
organo) forirante la intereso. La filogenia evoluo kiel tempa procedo estas* 
lastinstance procedo de* regulaj sangoj de 1 intereso & de ĝia enhavo. Ĉiam 
ni konstatas la saman milfoje fariĝanta!! psikan procedon : Inter du au 
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pluraj sentpunktoj psikaj unuaĵoj), je kiuj rstas kolektita la intereso, aperas 
novaj sentpunktoj kies intenso & nombro rilatas al la intenso dela komenc- 
punkloj. l ici evoluas ciuj abstraktaj ideoj, ciuj faktaj perceptoj, c ii ni 
trakuras okule au mikroskope ian travideblan animalon, c ii ni piede tra- 
kuras ian pejsaĝon.

Kiel la distanco tempa & spaca, rstas nur vorto esprimante la senson 
asociigitan al intensdiferencoj, senson kies intenseco dependas el la grado 
de Ia diferenco, tiel « movo » estas vorto esprimante la senson asociigitan 
al la intermetado de sentoj, de serio kiu havas des pli multajn « membr- 
ojn », ju pli granda estas la distanco au diferenco verkinda. (jam la mov- 
senlo dependas el la ekzistantaj en u iiii ideo intensdiferencoj & certe 
ebligus deduki legojn pri la grado de l lizika movo lau psikologiaj vid-

Apunktoj. Generale la vorto « movo » nur estas uzita ĉe venkado de inicus— 
diferencoj inter tre intensaj ideoj. t. e. perceptoj an malmulte sangitaj ri- 
kordajoj de ili, dume en aliaj okazoj, ekzemple se ni venkas teorie la in- 
tensdiferencojn inter pli abstraktaj ideoj, intermetante « klasigajn » ideojn, 
ni nomas la senson ĝenerale ne « movo » sed « ĝojo » an simple « ekscito» .

Fakte senso de movo & senso de ĝojo estas similegaj, la faktoj de movoj 
eslas lio por korpaj ideaĵoj, kiel la antaŭe priskribita psika fenomeno por 
ĉiuj ideaĵoj, do nur speciala okazo de ĝi.

Ni nur povas aludi la interesegajn rilatojn
Fizika intensdiferenc.o eslas, kauzo 

diferenco, kauzo de ciu psika procedo, kaj 
en nia okazo vidaj ideadoj, estas asociigitaj al difinitaj sensoj : malĝojo 
(pri la diferenco) ĝojo (pri ĝia venkado), kiuj unu naskas la alian, formante 
simplan psikan periodon.

(Daurigota)

de la sensoj kiuj tiel aperas. 
1'fizika movo . psika intens- 
la dn procedoj fakte samaj,

de
A •

l)r” \V. M A KCII A XI),

Merlino (German.).

PRI LA « KRITIKO DE DESCEND-TEORIO »

Respondo al SrQ Dr0 Dubowski.

En n° 68-69 de I. S. K. (Aŭg.-Sept. 1909) mi publikigis tre densigilan kaj 
pro lio eble ne sufiĉe kompreneblan kritikon de konata hipotezo pri la 
deveno de la homo. Mi de longe konsideras ĉiujn aĵojn lau disvolviĝa 
ideo, sed mi faras diferencon inter ĝenerala disvolviĝa teorio kaj la hipotezo 
I)a b w ix -Il e c k i:l , ĉar la lasta ne solvis kontentige la problemon de Vestiĝo 
de la vivo sur la tero, kaj forminte al mi novajn ideojn pri la lasla problemo, 
mi rimarkis ke la kutimaj ideoj ne sufiĉas al la bezono.

Cefa direktanto de miaj esploradoj estis la ideo ke disvolviĝo estas pro- • A
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• A

bienio de fiziko, kaj kiel eiti problemo de fiziko lastinstance de psikologio; 
tial mi neniam celis « lasi flanken ĉiujn leĝojn fizikajn », sed eĉ kritikis la 
kutimajn ideojn pri evoluo kiel lan fizika vidpunkto ne konvenajn.

Nun pri la tri « leĝoj « de I)'° Dy b o w s k i :
1' Ke la mondo disvolviĝis, « dum multe da jarcentoj » (!), tio ja estas 

ankaŭ mia ĝenerala supozo. (« Leĝo » de 1’disvolviĝo povus nur esti la leĝo 
de 1'selekto, kiun ankaŭ mi rekonas, en jili ĝenerala senco ol povis fari 
Da r v v in ).

2" Ke la disvolviĝo procedas de simplaj organismoj al komplikaj — 
tion mi intencis pridiskuti, nesciante ke mi kontraustaris « nerefuteblan 
leĝon ».

3e La tria leĝo, « ke la returnebleco de la aperoj neekzistas », estas mal- 
ĝusta, ĉar la « returnebleco, pli bone renversebleco, ekzistas, ne nur en la 
psikologio, sed ankaŭ en la fizikokemio, kaj eĉ en biologio. Mi memoras la 
periodajn disiĝojn & kuniĝojn de kelkaj ameboj lau periode ŝanĝanta 
temperaturo, kaj l)r0 D. diru, kiu tiam estas la koko kaj kiu la kokido?

La « leĝoj de l)ro I). estas samspecaj kiel la biogenesa leĝo ». Pri la lasta 
mi konstatas mirindan rilaton inter la stadioj de Lontogenio kaj de r.s/.s- 
tenio, tute ne de 1’filogenio (kiel erare citis l)ro D.). Pri la filogenio ni tre 
malmulton scias, sed certe disvolviĝis ne nur la nuna metodo de ontogenio, 
seii ankan la nuna stato de 1’sistemo kun ĝiaj grandaj diferencoj de plialtaj 
& malaltaj specoj. Disvolviĝis la honto kune kun lti aliaj organismoj kaj 
eble kune kun la mondo.

Ni povas senzorge sekvi niajn idealojn Esperantajn, senalkoholajn, mal- 
ŝovinistajn — ĉu la organismo de la homo pro tio devas fariĝi pli koni- 
plikita ? Cu ne perfektiĝo ofte estas ekonomia plisimpligo ?

Mi .ius publikigis Germanlingve kelkajn broŝurojn pri similaj temoj, el 
kiuj oni klare vidos, ke mi plene respektas niajn grandajn sciencajn pio- 
nirojn. Sed kiel pli. bone respekti ilian laboron ol daŭrigante ĝin, eĉ por 
aliformigi iliajn rezultatojn ĝis nerekonebleco? Da r w in -ILe c k e l  donis al 
ni ĝeneralajn ideojn pri la disvolviĝo, lasante la sciencan esploron mem al 
ni modernaj scienculoj. Kio pli verŝajne ol scienca esploro de ldisvolviĝo 
ŝanĝos ankaŭ la ĝeneralan ideon ?

La direkton de Lprogreso l)r0 I). povas ekkoni el la bela artikolo de 
Mo r o z o v  en I. S. K. (sama n0 73), kies ideoj bone kun la miaj harmonias.

Dr0 \\ . Ma r c h a n d ,
lierlin (German.).
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Moderi! Klectric Pratico (Moderna elektra praktiko. Verko 

publikigita sub la direkto de prof. M. Ma c i.e a n kun la kunlaborado de 
multaj elektristoj ingenieroj. Ses volumoj, formalo 25X16 cm. Prezo bind- 
itaj : 27 /$). Lhe Greshain Pnldishing ('ompang London).

l iu ĉi mirinda verko (‘stas vera enciklopedio de elektro. Tre bone eldon- 
ita kaj mulle ilustrita, la praktikisto trovos en ĝi ĉiujn teknikajn dokutn- 
entojn, kiujn li povos deziri. La
dinamoj kaj motoroj por kontinuaj kaj motoroj por alternaj Iluoj. Trans- 
forma t oroj, akumulatoroj. Transsendo kaj disdono de eleki ra energio. 
Lumigo; vei u rti ro. Vapormotoroj kaj gasmotoroj. Elektroĥemio; eleklro- 
metalurgio. Telegrafado, telefonado. Diversaj aplikoj.

cefaj teinoj traktitaj eslas : Mezurado;

P. I).
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pri sciencaj revuoj & societoj diverslandaj.
f r a n c u jo

A
» Journal de Physique » (Jurnalo 

de Fiziko). — Augusto 1909 : l’. Ja n e t  : 
Historio & nuna stato de la demando pri 
Ia fundamentaj elektraj unuoj. — P. Ja n e t  : 
Serĉoj de la centra elektra laboratorio en 
Parizo pri la fundamentaj elektraj imnoj. 
— C. Ra v e a u  : Leĝoj de delokiĝo de ek- 
vilibro kaj la principo de Le Chatelier. — 
E. Sa l mo n : .Magnetaj polusoj & polusaj 
masoj en longaj magnetoj.

Septembro 1909 : E.-II. Ama g a t  : Pri la 
interna premo en la fluaĵoj kaj la leĝo de 
intermolekula altirforto. — L. Ma c i.e s : 
Serĉoj pri la restantaj ŝarĝoj sur la di- 
eleklroj. — L. Bo u c h e t  : Neregulaĵo de- 
verianta el malsimetrioj en la serĉoj pri 
eleki rosi riklo. — L, d e i a Riv e : Magne- 
tizaj linioj de sfera magnetizita tavolo per 
magneta induko en unuforma magnet- 
kampo. — G. At h a n a s ia d is : Influo de la 
temperaturo pri la fenomenoj de polus» 
eco en la elektrolitaj klapoj.

Oktobro 1909: O. Le iima n n  : La fluaĵaj 
kristaloj. — V. Bj e r k n e s : Pri la absoluta 
mezurado de fundamentaj dimensioj de 
elektromagneta kampo. Ebleco de reci- 
proka ago de konstantaj eleki raj & magnel- 
aj kampoj. — G. Me s i.in  : Rilatoj inter la

maksimumaj tensioj kaj la densecoj de 
vaporoj & de saturitaj fluaĵoj. — C. Fe r y  : 
Selekcieblaj proprecoj de la nigraj korpoj 
uzitaj kiel riceviloj c ii la mezurado de 
radianta energio kaj konsekvencoj rezult- 
antaj de tio.

P. I).

« Societi internationale des £lec- 
triciens » (lnternacia societo de Elek- 
trisloj). — Kunveno de la 2a de Junio 
1909 : SPO Ab r a h a m rememorigas la prin- 
cipon de sia reografo kaj montras kelk- 
ajn aplikojn de ĝi al la studado de diversaj 
fenomenoj. — Sro An d r e parolas pri la 
novaj telefonaj instaloj en Paris.

Kunveno de la 7* de Julio 1909 : Ri- 
markoj pri la okazoj de elreliĝo de la 
stangoj de trani veturiloj en malaksigitaj 
sistemoj eslas faritaj de Sro G.%1)u e z . — 
Sro A. Br o g a  priparolas Ampermeteron je 
varmigo por fluoj je granda intenseco kaj 
granda ofteco. — Sro Co l in parolas pri 
la senfadena telefonio.

Dum Augusto. Septembro & Oktobro, 
la societo libertempas.

P. DI 
HUNGARLANDO

Termeszettiidoin£nyi Kdzldny. —
I de Augusto: Alekso Sig d .mo .n d  : La lio-
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diana graveco & la venonto de la terkul- 
ture licinio. Konigas ĝian nunan rolon, 
kaj la rezultatojn, atendeblajn de ĝi. — 
Karolo Sa j6: Ekstermo de insektoj, kaŭz- 
antaj malsanojn. Konigante la malsan- 
disvast igantan rolon de la doma muso 
(Musea domestica) l'aŭtoro priskribas 
rimedojn, per kiuj ili eslas ekstermeblaj. 
— Dro Zoltano Da l ma d i' : La periodoj de 
la vivo. Lan lobservoj de Fliess li konigas 
la gravan rolon de du nombroj 28 & 23 
en la vivaj periodoj, kaj donas la teorion, 
lion klarigantan. — Ladislao Sz a l a y  : La 
vagonaroj & la fulmo. — Sa mu l o . Arbo 
fulmoforiganta. Konigas la arbojn Ficus 

indica & /’. bengalensis, kies fui moi origa 
eco devenas el la tre densa komunikiĝo 
kun la tero per la aerradikoj, same kiel 
ĉe la unue uzataj. — Fin d e is e n  : Eulmo- 
fo rigi loj.

15 de Augusto: Dro A.-M. Ca l me t t e  : 
Venenhavaj serpentoj & iliaj venenoj. 
Post la ĝenerala konigo kantoro sciigas 
pri la koni ran venenaj defendoj, precipe 
pri la kontraŭvenena seroterapio. — Dro 
Rajmundo Ra pa ic s . La terpomo. — Dro 
Aleksandro Go r k a . La uzo de la dekstra 
& maldekstra mano. Lau E. Gaŭpp laŭ- 
toro provas solvi la problemon. — 1)'° E. 
Be r n a r d . Pri lavivodauro de la Radiumo.
— G. Interesa ekzemplo de Ia kunvivado : 
Sciigas pri la simbiozo t re intima de besto 
& kreskajo : en la Convulata paradoxa 

vivantaj Al gore loj.

I de Septembro: Ladislao Ud r a n s z k v  : 
Ferdinando King. Nekrologio de la antaŭ 
nelonge mortinta Hungara fiziologiisto, 
profesoro ĉe la l niversitato de Budapest.
— Dro Stefano Ga a l  : Pri la forto de la 
ĉapelaj lungoj. En okazo priskribita du 
psalioloj ( Psalliota campestris) traŝiris 
asfaltpavimon. La dimensioj de la fungoj 
estis: longoj de 1 trunko 18 cm. ĉe ambaŭ 
ekzempleroj, la radiaj de la ĉapelrondo 
11 et 17 cm., la pezoj 165 & 275 gr. — 
Stefano Bo i.k a v  : La regeneriga forto de 
la ranolarvoj. — I)r<> A. Aŭje s z k  y  : Paslo- 
rizo de la lakto. — Dro A. Go r k a  : La 
fiziologia efiko de la Radiumradioj.

Allattani Kdzlem£nyek. — Geza 
En t z : Pri la riveraj kankraj de Hungar- 
lando. «Daŭrigo). — Dela Hanko : Al- 
donoj al la kono de la /,7/6r/cn/.s,-glandoj

de la birdoj (Daurigo). — Dro Andreo 
Sz u t s : Lumbricidoj de Hungarlando. La 
ecoj, lau kiuj antaŭe Orlev diferencigis la 
specojn de la Lumbricidoj, ne donas 
certan fundamenton. Laŭ la sistemo de 
Michaelsen li denove difinas tiujn, de 
Orlev difinitajn, kaj envicigas ilin en la 
Michaelsen au sistemon.

Fdldrajzi Kdzlemenyek. — Majo- 
junio. — Dro Jozefo Ge i.e i : La S,a-Anna 
lago. Konigas tiun marokulo» de la sud- 
orientaj K a rpa toj. La tre interesa lago 
kuŝas en 950 m. alteco super la maro, en 
kratero de estinta vulkano. Gia situacio 
donas al ĝi tre interesan karakteron. Rice- 
vinte sian akvon nur el pluvo <!t neĝakvo, 
el tre malgranda teritorio, ĝia akonjo 
konsistante nur el andezito, estante la 
aero absolute sen poloa, kaj la ĉirkaŭaj 
kreskajoj pinioj et abioj : ĝi havas eble la 
plej puran akvon inter la lagoj de la mondo.A
Gi enhavas nur 0.002 q. da solida restaĵo 
en 100 c iii2 akvo. Sekve la izoliteco de la 
kratero tre interesaj ventaj & ondaj feno- 
menoj estos observeblaj. Sekve la pure- 
con de l akvo la bestaro estas autan ka- 
ra k teriza, rute mankas moluskoj, fiŝoj : 
troveblaj estas Tropidonolus natri el la 
serpentoj : ĝi & du Triton specoj karakte- 
rizos ĝian faŭnon. — Antono Ra d v a n v i : 
Pri la neĝmontoj de Gorgenv. Donas de- 
talan priskribon de tiu ĉi regiono, ankoraŭ 
nemulte science esplorita.

Rudolfo Ra j  czi, 
Debreczen.

Rovartani Lapok — Aprilo: Dr<» 
Geza Ho r v a t h  : Hemiptera-grandegulo en 
la 'Hungara faŭno. Priskribo de la nove 
trovita speco Amorgius niloticus Stai. — 

Francisko Pil i.ic ii. Papilioj de Simontor- 
nya & ĝia regiono.— Jozefo La c z o : Nova 
foliskarabo el Frencsen departemento. 
Difino de la nova aberacio : Orsodacne 

lineola, Panz. ab. Brancriki. — Ludoviko 
A. Aig n e r : Papilioj de Hungarlando (Dau- 
rigo).

Majo-Junio : Ernesto Cs ik i : Niaj Cleo- 
nus-specoj. — Ludoviko A. Aig n e r  : Pa- 
pilioj de Hungarlando. (Daurigo). — E. 
Cs ik i : Bostriliidoj de Hungarlando. — 
b. Pii.i.ic ii : Pri kelkaj papilio-aberacioj 
de mia kolekto. Estas la sekvantaj nov- 
aj aberacioj difinitaj : Saturnia Pvri ab.t'



64 Korespondado.

Aigneri, Lithosege griseata ab. Stŭckli. 

Edmundo Ulhrich Heliodes rupicola Hb.

Fdldrajzi Kozlemenyek. — Julio- 
Augusto: .Julio Ha l a s z  : La memoro de 
Angelo Iieilprin. Nekrologio de la glora

Amerika geologiisto, kiu, lau naskiĝo es- 
tis Hungarlandano. —Gabrielo St r ĝmpi. : 
Morfologio de la Zemplena ŝtonmonlaro. 
— Antono Rb t iil i : La lerta volglitiĝo de 
he t tos mezoe. Konigo lau la sciigoj de 
Francisco A ntai.

KORESPONDADO 

pri la teĥnikaj vortaroj.

A
Pri la vortradiko « Cii ».

Al l)ro Kasirniers Be in , Varsovio.

Estimata kolego & samideano,

Antan nelonge mi legis sur Internacia 
Scienca Revuo, en listo de propraj nomoj 

4 
starigita de Vi, la vorton Cilio anstataŭ 

4 * *
Cilujo. Ci tiu estas la uzata de la (Silaj 
Esperantistoj kaj konforma al la radiko 
(//.

Pri tiu punkto mi respektplene petas 
Vin. legi la artikolon « Pri la vorto ( ilo », 

verkita & publikigita en « La Dii Steloj » 
de unu el la profesoroj de Esperanto de 
C. E. A., Spo Alberto Gu ic h a r d .

La radiko C<7 elvenas el (7/rikun akcento 
en la antaŭlasta silabo), kiu signifas A raii k- 
ane, lando de la neĝoj. La Araukanoj (la 

* 4 • 
enlanduloj de Cilujo) nomas ankaŭ Cile. 

malgrandan birdon, kiu kantante imitas 
tiun vorton. Estas kurioze ke ankaŭ en 
Angla lingvo chillv signifas malvarmo kaj 
enhavas la saman radikon Cii.

Aliparte, l)ro Za me n h o ! en sia Vortaro 
Esperanto-Germana, staras la radikon 
ĈU; la samon faras Sro Vicente In g l a d a  

Or s , kies opinio por la Esperantistoj 
Hispanaj, kaj por la Sud-Amerikanoj 
parolantaj la Hispanan lingvon, estas tre 
respektata.

Estas eraro uzi la radikon Cili (kun ak- 
cento en la lasta silabo), kiu plene difek- 
tigas la etimologion de la vorto. (7/f estas 
de Pranca deveno.

Mi petas Vin, do, akcepti tiujn klarigojn 
kiujn mi faras en la nomo de pli ol du mil 
Esperantistoj de la lando.

Vian autoritaton, kiel Esperantiston, 
mi plej estimas kaj min tre ĝojos se vi 

korektos vian liston akceptante ĝentile la 
justajn altrudojn de la Cilaj Esperant- 
istoj.

I)ro E. Fr a g a . 
Prezidanto de Cila Esperantista Asocio.

Esperantano aŭ Esperantisto? — 
Mi ĝojas, ke mia kritiko elliris de la 
Prezidanto de la Lingva Komitato la di- 
linon pri la signilo de l sufikso is t , kiu 
aperis en la Novembra numero de L S. R. 
Tamen mi deziras tari unu pluan de- 
niandon.

Sro Bo ir a c kredas, ke persono, kiu 
lernas au uzas Esperanton, partoprenas 
en la Esperanta movado, fariĝas membro 
de la Esperanta popolo, &c., estas nur 
Esperantano. Cu li ankan kredas, ke per- 
sono, kiu lernas au uzas la botanikon, 
partoprenas en la botanikista movado, 
fariĝas ano de la botanikistaro (aligante 
al bolanikistaj societoj), &e., estas nur 
Botanikano ?

Sajnas al rni, ke Botanikano estas per- 
sono, kiu aprobas kaj favoras la studadon 
N uzadon de Botaniko, sed ne parto- 
prenas ĝin. Kiam li komencas lerni kaj 
uzi la Botanikon, li laciĝas Botanikisto, 
'l io, tamen, estas nur mia privata opinio.

W. W. Pa d f ie l d .

Ankoraŭ pri la litero « h », mi 
sentas min devigata eldiri principe kel- 
kajn vortojn. Ne nur kiel Slavo, sed 
ankan kiel homo objektiva, mi ne trovas 
vortojn por esprimi kiel mi estas malga- 
jega vidante la preskaŭ ĉiaman fuŝadon 
& atakon de nia kara lingvo farata de 
multaj Esperantistoj kontraŭ la malfeliĉa 
litero « b kiu ne havas Ja honoron plaĉi
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al niaj Francaj arnikoj. La sono repre- 
zenlala de tiu litero estante ne nur tute 
« internacia », sed vere Intmonda, ĉar ĝin 
enhavas kiel la lingvoj mortintaj (Asiria, 
Ĥaldea, Hebrea. Latina & Greka), tiel % 
ankaŭ preskaŭ ciuj lingvoj modernaj (Hi- 
na, Japana, Mongola, Turka) & preskaŭ 
ĉiuj orientaj (Armena & idiomoj Kauka/.* 
aj, Husa kaj ĉiuj Slavaj, Germana & 
Skandinavaj); eĉ en Hispana kaj Angla 
lingvoj oni ĝin trovas, sed, o ! malfeliĉo ! ! 
la Itala & Franca lingvoj ĝin ne rekonas : 
jen estas la kauzo kial niaj Francaj « sa- 
mideanoj » penaĉas ĉiujn konvinki, ke en 
lula Esperantislujo ekzistas eĉ neniu, kiu 
povas prononci tiun abomene (' akran n 
//o — sonon, t ro vin lan lokon en Esperanta 
alfabeto ne tial ĉar ĝi estas internacia, 
sed nur lau neklarigebla 
Majstro! liai ili fuŝas & 

kaprico de nia 
forpelas tiun ĉi

literon senescepte el ĉiuj, eĉ el la plej in- 
ternaciaj, eĉ el Grekdevenaj vortoj & 
esprimoj kun senindulga malĝentileco, a! 
ili lute ne kutima, kaj kun vigla persist- 
eco inda trovi alian, pli indan celon.

Por montri kien kondukas la blinda 
malestimo de la malplaĉa al ili sono. mi 
citos nur du ekzemplojn :

La nomon de la ĉefurbo de Ia Blanka
Maro oni skrikas : Arkangelsko, au eĉ 
Arkanĝelsko, sed neniam Arliangelsko, 
kio sole povas esti ĝusta, estante Ia vera 
nomo de tiu ĉi Husa urbo Arliangelsk.
(Vidu L S. H. n. '17, pp. 365, 367, 371).

Kiel duan ekzemplon, mi permesas al 
mi citi la paĝon 12an de la Franca-Esper- 
anta Teknika Vortaro : oni trovas tie la
vortojn : arkeologio, arkeopteriko, arki- 

tekto, arkitravo, arkivolto, &c., kiuj trovis 
lokon sainkolone, kaj faras rondon fami- 
lian kun la fundamenta Arĥitekturo !

Se ni sekvus tiun ĉi vojon, forjetante la 
ne plaĉantajn al ni literojn, kiom da ili 
restos en nia alfabeto? Por iu estas unu 
sono « noel parolebla », por aliulo alia: ĉu 
la Parizanoj nomas sian belan ĉefurbon, 
eĉ Esperante, « Paghi », anstataŭ « Pari » ? 
Kial do ili ne proponas forpeli tiun mal- 
lliiian literon « ro » el Esperanta alfabeto 
kaj ĝin anstatauigi per ia alia « pli kon- 
venaw, kiel jam faris la fama Ŝl e y e r , ĝin 
anstataŭiginta per « Io » ? Oni ne bezonus 
plu eĉ scii pri la malfacilaĵoj de la inter- 
nacia lingvo, ga/e babilante Espelante 

balbutante sub ial kiti avoj kaj alkivoltoj 

de la Paliza alkeologia muzeo konstluita 

de gioia alkitektolo, adutilante la lestaj- 

ojn de iu pla-histolia alkeoptelisko ! »

lamen mi ĉesas : ceteron faru nia in- 
telekto kaj la Tempo!

Cetere, oni devas malkaŝe konfesi ke 
dank al la bonegaj meritoj de la « Revuo» 
kaj de « I. S. H. », la fonetiko de la 
nomoj propraj faras en la lasta tempo 
grandegajn, tre kontentigajn progresojn!

W. Ŝmu r l o .
Riga (Rus.).

Regulo pri uzo de « -ika ». — Se la 
substantivo finiĝas per -iko kiel gramatiko, 

logiko, etiko, fonetiko (sajnas al mi ke 
apartenas al la sama grupo) liriko, tekniko, 

fiziko, &c., la adjektivo estos kompren- 
eble gramatika, etika, &c. Sed se la sub- 
stantivo estas ĥemio, organo, surfuro, mi- 

aerologio, filosofio, &C., mi diros en la 
adjektivo : ĥemia, (kaj neniam or-
ganika, ĉar la vorto organiko ne ekzislas). 
sulfura (kaj ne sulfurita), &c.

Kiel en la unua okazo (gramatiko, &c.) 
tiel en la dua (ĥemio, &c.) mi anstatauas 
la literon o per la litero a, pasante de la 
substantivo al la adjektivo. Sekve, dirante 
etika mi ne (mirigas novan sufikson -ik, 

sed mi konservas la jam ekzistantajn silab- 
ojn eu la substantivo, kaj la silabo -ik 

ekzistis lie ne kiel sufikso, sed kiel parto 
de la radiko, ĉar la radiko (Esperanta) ne 
(‘Stas et sed etik.

Julius Ma l a r s k i .

Pri la vorto motorkaro. — Rilate la 
vortojn proponitajn de II. Se ŝd e f  pii bi- 
cikledaj partoj & automobiloj, la vortoj 
motorkaro & motorkareto sajnas al mi esti 
ne lute lau la regulo de simpleco, vai oni 
ne povus uzi la jam ekzistantajn vortojn : 
motorearo & motorĉareto ?

R. de La d e v e z e .

Pri geografiaj nomoj. — Pri la ri- 
m arkoj de Sr<> Ny d w e ii.l e r  (L S. R.) kon- 
cerne geografiajn nomojn ini tule ne kon- 
sentas. Lau Germana elparolado oni devas 
skribi : LajpcigO, Curiĥo, Slezvigo, Drez- 
deno.

Oscar Ba u ma n n .

Pri la vortaro Esperanto-Esper- 
anta de Spo Boirac. — Antan nelonge 
mi ricevis la novan vortaron de Sro Boi- 
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k a c  kaj nii rimarkis en ĝi iajn punktojn, 
kiuj nii timas kaŭzos malfacilecon en nia 
lingvo,

Pri tiuj punktoj mi pensas ke ju pli 
baldaŭ la Esperantistaro konsentos des 
pli bone por la disvastigo de la afero kaj 
mi deziras koni la opinion de la legantoj 
de nia jurnalo.

Ie Pri la anstataŭigo de la litero li per k.

Sro Boirac sen ia hezito donas en sia 
vortaro multe da vortoj kun k anstataŭ H. 

Li faras tion ne nur en novaj vortoj sed 
li eĉ kuraĝas uzi kaoso, kemio, arki- 

tekturo. &c., kvankam ciuj el tiuj vortoj 
troviĝas (kun //) en la universala vortaro 
de I)ro Za me n h o » .

Mi konsentas, ke la uzado de k estas 
preferinda lau la Anglaj ideoj kaj evidente 
Ia Frankoj ankaŭ aprobas, sed la afero 
estas internacia kaj eble aliaj naciuloj 
malkonsentas pri la ŝanĝo. Plue la for- 
puŝado de Ia fundamentaj formoj ŝajnas 
senigi la Bon logu on deklaracion. Ankan 
mi rimarkis ke Sro Boirac ne donas la 
ornitologian signifon de Alciono (kiun oni 
trovas en la U. V.) sed sekvas Sro Ve r a s  
en la uzo de la vorto Alcedo. Mi ne volas 
diskuti eu la unu aŭ la alia estas pli ĝusta 
sed nur diri, ke la akceptita vorto indas 
lokon en la vortaro.

2C Pri la sufikso oid au ojd, Sro Boirac 
ree sekvante Sr0 Verax olle uzas oid, 

ekzemple celuloido, cikloido, araknoido 

(anat.)( &c. sed kelkafoje uzas la ofd, 

ekzemple antropojda. anerojdo, &c. Mi 
pensas, ke tiu ĉi formo estas la pli bona 
pro tri kialoj :

a) la elparolado ojd pli ĝuste similas 
la kutimon en la antikva (ireka lingvo,

b/ ĝi mallongigas la vortojn.

c) ĝi evitas konfuzon kun kelke da vortoj 
en la alia klaso de vortoj finigantaj je oid. 

t. e. la nomoj de la tamilioj botanikaj & 
zoologiaj.

Mi citas ekzemple bombiksoidoj, akrai- 

uidoj kaj krioceroidoj sed en tiuj vorloj 
la litero o antan la sufikso ne ŝajnas al mi 
necesa.

Mi opinias, ke ia decido au konsento 
pri tiuj ĉi punktoj estas urge bezonata 
por faciligi la eldonadon de sciencaj 
verkoj.

Konklude mi volas doni Ire grandan 
laudon al Sro Boirac pro lia admirinda 
vol taro, kiu forme & konvenece superas 
ian antauan verkon. Tamen ĝi enhavas 
kelke da eraroj, kiuj sendube malaperos 
en la dua eldono.

F. M. Se k t o n ,
A/ ngs t on-on- / 7/ a m es f Angl. f.

OFICIALA INFORMILO
Januaro, lli IO.

Cirkulero pri la Universala Ekspozicio rii I6riixelles 
(Bclg.). - En la monato Aprilo 1910, granda Ekspozicio universala kaj 
internacia okazos en Bruxelles Belg.) kaj la Belga Begistaro aljuĝis gravan 
lokon al la Internaciaj Asocioj, kioj havos je dispono specialan domegon 
por siaj kongresoj kaj ekspozicioj.

l in ekspozicio povas (‘Stis okazo por la Scienca Asocio Esperantista 
plenumi grandan parton de la programo kiun ĝi intencis.

Efektive ĝi povos efike partopreni la ekspozicion de la internacia lingvo 
Esperanto, kiti havos lokon inter la ekspoziciontaj asocioj internaciaj kaj ĝi 
povos ankan Indi utilan rolon por la organizo de la militaj kongresoj, kiuj 
eslas okazontaj dum la ekspozicio, (ria loko estos eĉ tnte oportuna mi la 
de internaciaj asocioj monda kongreso, kiti de la komenco en Aprilo 1910, 
inaŭguros la serion de la kongresoj.
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liuj cirkonstancoj devus inciti ciujn, kiuj interesiĝas je la disvolvo de 
la scienco por kiu la uzado de lingvo internacia estus tiel utila, aliĝi al la 
fondintoj de nia asocio por subteni iliajn penadojn.

Sekve ni esperas, ke vi bon volos, se vi tion ne ankoraŭ faris, enskribi 
vin inter niaj aktivaj anoj.

Se vi jam eslas aktiva ano, ni petas vin aliĝi ankan al la kreado de la-----  __ —------ --- — 
Kongressekcio, kiun ni decidis starigi por povi, je la nomo de nia Esper- 
anlista Asocio, alporti (deklivan kunhelpon al la organizado kaj starigo de 
la estontaj kongresoj internaciaj, precipe por ebligi la publikigon de iliaj 
raportoj resumitaj kaj tradukitaj en la lingvon internacian.

Vi trovos ci-kune ekzempleron de la regularo de nia Asocio ; en la okazo 
se vi ĝin ne ankoraŭ konas, ĝi montros al vi la vojon por eniri la asocion. 
Ni aldonas al ĝi la tekston de noto dissendita de Ga,° Se b e b t  al niaj memb- 
roj dum tiu ci jaro. por starigi la Kongressekcion ; 
noton per la montro de la klopodoj jam 
Kongreso por organizi tiun sekcion.

Ni vin tre dankus se vi bonvolos al 
giloj kunmetitaj, kun via subskribo.

ni kompletigis tiun
faritaj duni kaj post la Barcelona

ni resendi unu aii ambaŭ el la ali—

La ĝen. sekretario: 
Rene d e Sa u s s u r e ,

10, rue de la Bourse, deneve.

Itaporto <lc la Scienca Olicejo» — Lista de la aktivaj anoj de 
la L S. /1. /5. pagintaj por 1910 :

A1.1.e n d e , Victor-O. (de), bilbao (Hispan).
Ba r a t , Gaston, Lille (Franc.)
Bl a ik ie , James. London (Angl.).
Bl o t t , Arthur, \\ estelifl’ on Sea (Angl.).
Bo c k , Fritz, Kopenhago (Dan.).
Bo r is o v . V. \ .. Baku (Bus.).
Ch r is t a l l e r , P., StiliIgart (German.).
Co mb e t . Eug.. prof. (’run.).
Co n in c k , G. (de), Havre (Franc.).
Co t t o n , A., prof.. Paris (Franc.).
De g o n , Paul, jur. Douai (Franc.).
De je a n , Paul, inĝ.. Le Creusot (Franc.).
Do h l e r , \Valter. Freiberg (German.).
Eps t e in , Felix, Hamburg (German.).

• Fiŝe r , Andreo, fidis (Kaŭkazo).
Fr k c o t , Geo, Nancy (Franc.).
Fo u r n ig a u l t , Maurice. Paris (Franc.).
Go t t g e t r e u , Paul. Hannover (German.).
Ha t n e s , Elmer E., D>” Lewis, Kansas 

(U. Ŝ. A.).

He n r t , Jules, Dro, Satita (Piane.).
He y d w i ii.i.e r , E., Mŭnchen (German.).
Ho l i.e ma n , A. F., Prof. D*°. Amsterdam 

(Hoi.).
Ho n e y s e t t , A , Sulton-Surrey (Angl.).
Ja k u b o v i^, ekskolonelo. Kamislov (Bus.). 
Je a n n e r e t , C., inĝ.. Gerardmer (Franc.). 
Kc e n ig , Paul, D10, Colmar (Elzaco).
Kuni.. Bronislav. Czernichosv (Austr.-Gal.). 
Le d e r e r  . Siegfried , Prag-VVeinberge 

(Aŭstrio).
Le g g e , Richard, Mikleover, Derby (Angl.). 
Lo t u , Emiljano, Zurich (Svis.).
Ma c  :k a y , A. II., Halifax (Nova Scolio). 
Ma r c h a n d , W., Dro, Berlin (German.). 
Ma r t in , Emile, Toulouse (Franc.). 
Me a z z in i, J., Prof., Arezzo (Bibbiena) 

(Ital.).
Mo is s e n e t , ĉef. inĝ., Montauban (Franc.). 
Nie d z  w ie d z k i . Antonio, Dro, Minsk (Bus.).
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Ni ppa , A., Kursk (Rus.).
Nie g e r , M., Nancy (brane ).
Ol iv e ir a (d ),Ani. Cesar, E vora (Portugal.).
Pa il l o t , R.. Proi., Lille (Franc.).
P A.n  KO v, M. M.. Nova Aleksandria (Rus.). 
Pŭt e r , Torok. Prof., Debreczen (llungar.). 
Ra jc z t , Rud., Debreczen (Hungar.).
Re b o u il l o n , Jo s ., Marseille (I rane.).
Ro d io n o f f , Aleksej, Baku (Kaŭkazo). 
Ro ma .n s k i, Zygniunt, Dublany (Aust.-GaL).
Ru s t , C. J., Pastro, Soham (Angl.).
Sc h mid t , Ad., Proi. Postdam (German.). 
Sc h u b e r t , B. F , \Vashington, I). C.

(U. S. A.).
Se b e r t , H., G®*°, Paris (Franc.).
Se n t is , Henri, Grenoble (Franc.).

Se k t o n , F. M., K ingston - on - l barnes 
(Angl).

Se x t o n  , F. P., Kingston - on-1'hames 
(Angl.).

Sn e l l in g , VValter O., l)ro Pittsburg, Pa, 
(U. Ŝ. A.).

St r o mb o l i, Ali’., Dro, Genuo (hal.).
l oMie, Stanislas* llariborg (Siirio-Austr.). 
Te d ma n n . C., Bristol (Angl.).
Vil l a r e a l , F.. Liina (Peru.).
Ve it c l e r .A. L., Dro, Boslov sz Don ( Bus.). 
Vin c e n t . P., prof. Bcsaneon (Franc.). 
Vo g i.e r , \V. A., Hamburg (German ).
Wil s o n , A. G. Ilebron. Nebraska (L.S.A.), 
Ve ma n s , H. W. l’. S. Army, Fori \Vayne 

(U. Ŝ. A.).

Listo de la donacoj al Scienca Oficejo duni Decembro /909 kaj Ja nu 
aro 1910 :
Sroj Bo c k , Frilz, Kopenhago (Dan).

Ciir is t a l l e r , P., Stullgarl (German.) 
Co mb e t , E., Tunis (Tun.) 
Eb e l in g , Hannover (German.). 
Fiŝe r , Fidis (K an k azo) .... 
Fr e c o t , G., Nancy (Franc.) . 
Je a n n e r e t , Gerardmer (Franc.). 
Le g g e , R., Derby (Angl.) 
Lin a r e s , P., Cordoba (Hispan.) 
Ma r c h a n d , W., Berlin (Germ.). 
Mo is s e n e t , Montauban (Franc.). 
Ro ma  n s k i, Z , Dubla ncy (Aŭstr.) . 
Se k t o n , F. M.. Kingston-on-Thaines 
Ve it c l e r , A.. Roslov a Don (Riis .). 
Ve ma n s , II. \V., De t r o it  (U. S. A ).

............................ #
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1 —
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Listo de la membroj aligintaj al la Kongresa sekcio dum Januaro 1 :
O

Sr°j Bo s c iiia s s i, Doli., Caselle-Torinese (Itai.).
De g o n , P.. Douai (Franc.).
De je a n , P., Le Creusot (Franc.).
Eps t e in . Felix, Hamburgo (German.).
Le d e r e r , Siegfried, Prag.-Weinbergc (Austrio).
Nie d z w ie d z k i, An!.. Minsk (Rus.).
Nie g e r . Maurice, Nancy (Franc.).
Ra jc z t , Rud., Debreczen (llungar.).
Ro d io n o f f , A.. Baku (Rus.).
Sc h mid t . A.. Postdam-Telegraphenberg (Germ.).
To r o k , Peter, Debreczen (Hungar.).

1 Vidu l»» liston en Ofie. Inf. (S. R. Jan 1910, p. 36).
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Unu numero: 15 centimoj ((j sd.) Jara 
abono: 4 frankoj (1,60 $).

Direkcio: II. Dodier, 8, lluc Bovy-Lysl>erg, fien^ve (Svisujo).

Voco de ^racistoj
Monata organo por internacia korespondado de 

Kuracistoj pri aferoj profesiaj, etikaj & soci- 

medicinaj.

Jaraabono : Kr. 3,60 (1,50 $).

Administrejo: D-ro Stefan MIKOLAJSKI

Strato Sniadeckich, 6, Livdw (Autriche-Galicie).

Rumana Gazeto Esperantista
Unua perioda publikaĵo Esperantista 

en Ruman ujo.

Monata oficiala organo 
de UFederacio de la Esp. soe. 

en Rumanujo.

Jara abono 1.— (enlande), 
$ 1.20 (eksterlande).

Redakcio & Administrejo:
BUKAREST, str., Coltei, 16.

LINGVO INTERNACIA

LUEBLA

CUIIII ORGANO IU l.t HSPEII UTISTOJ 

eliranta inter la 15. kaj la 20. de ciu monato 
La plej malnova el ciuj gazetoj Esperantistaj 

fondita en 1895
La plej enhavoriĉa ! La plej malkara !

Por ricevi

paĝoj da dense 
presita tekto en 
plej korekta kaj 
plej klasika stilo J

fr. 'Z ( 
abonprezo 

por
unu jaro

specimenon oni sendu unu postan Respond-Kuponon

Presa Esperantista Societo, 33, rue Lace pide, Paris

de la personoj, kiuj vojaĝas, komercas, korespondas, rilatas kun alilingvanoj pri ĉiuspecaj fakoj. Ĝi 
klopodas por starigi en ĉiuj lokoj konsulojn, Esperanto-Oficejojn, kiuj helpas al la trapasantaj sam- 
ideanoj; gi organizas ekskursojn, libertempajn koloniojn, Esperanto-hotelaron, komercan servon por 

J ‘ ° — Ciu membro ricevas membrokarton, kiu donas al Ii la rajton sen-

. — Por ĉiuj informoj sin turni al la lokaj
W W «a a m - - - a - -

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO

(TJ. _E. .A..)
U. E. A. celas plifaciligi la ĉiaspecajn rilatojn inter diverslingvanoj & krei fortikan ligilon de 

solidareco inter siaj membroj. Gi organizas per Esperanto diversajn internaciajn servojn tuj uzeblajn 
de la personoj, kiuj vojaĝas, komercas, i _ " ‘ ____ ‘
klopodas por starigi en ĉiuj lokoj konsulojn, Esperanto-!(ficejojn, kiuj helpas t 
ideanoj; ĝi * .......................... ..................... .........
ĉiea disdonado de reklamiloj, &c.
page uzi la servojn de U. E. A. La kotizo por 1909 estas 3G sd. 1_.‘_.......
Delegitoj <fc Subdelegitoj, aŭ al ESPERANTIO, 10, rue de la Bourse, GENĥiVE (Suisse).

9^poj, kiuj ne ankoraŭ elektis Delegiton al U. E. A. estas petataj tion fari kiel eble plej 
baldaŭ. Ciuj izolaj Esperant istoje kiuj bonvolus akcepti l-a taskon de Subdelegito en sia loko, srkibu 
al la supra adreso.



INTERNACIA ILUSTRATA ESPERANTA REVUO
Oficiala organo de Japana Esperantista Asocio.

Jara abono: 2 yen = 2

Adreso: Japana Esperanlisto, Manimuclii, Tokio, Japanujo.

ESPERANTISTA POSKALENDARO
UHO

Makluro: Prof. Dro S. LEDERER, Prago
(Apero en Novembro 1909)

Gia enhavo konsistos krom la tradiciaj kalend- 
aro, el statistikaj informoj kaj kompleta listo dela 
esperantistaj grupoj el diversspeciaj novaj, tre in- 
teresaj artikoloj.

Prezo: OtiO 5w. = 0,80 M.
(afrankite rien 0,50 Sni. — 1,00 M.)

Esperanto Verlage Millier & Borel
Berlin SW. 68, Lindenstrasse, 18-19 

kaj korespondantoj

UIIIIA

SKRIBMAŜINO

YOST
A
Sparo de tempo.

YOST
Ŝparo de mono.

YOST
Fortikeco & simpleco.

YOST
Legebla skribo.

YOST
Universala & Esper- 

anta klavaro.

Por havi detalajn sciigojn, bonvolu skribi al

I V>i»a,ir*ie de 1’ IZLj speran to

15, Rue Montmartre, PA li IS.


